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A.N.V. TOT OVERHEID EN PARTIJEN
VERSNEL DIE INTEGRATIE !

In Belie kan de grondwettelijke erkenning
van de Nederlandstalige en Franstalige
cultuurgemeenschap een mijIpaal worden in
degeschiedenis. De cultuurgemeenschappen hebben rechten en bevoegdheden. „De
grondwet kent een nieuw publiek-rechtelijk
begrip,
" zoals dr. Robert Vandekerckhove
in het vorige nummer van „Neerlandia"
op een uitvoerige en bijzonder heldere
wijze heeft uiteengezet.
Het Algemeen Nederlands Verbond heeft
vastgesteld, dat er zich thans nieuwe
mogelijkheden voordoen, en de kansen
moeten worden benut, om hetproces van
de culturele integratie van Noord en Zuid
te versnellen.
Het Verbond heeft hierin de aanleiding gevonden zich met een brief te richten tot

de Nederlandse Minister-President, alsmede tot de Eerste Minister
en de twee
,
Vice Eerste Ministers van Belgie. Onderstaand wordt de tekst van degelijkluidende
brieven van het hoofdbestuur afgedrukt.
Daarin wordt ook melding gemaakt van de
instemming met de strekking van de brief
door de leden van de Raad van Advies
van het Verbond.
Bovendien heeft het hoofdbestuur een
brief vangelijke inhoud, maar dan aang
east, gezonden aan de Cultuurraad voor
de Nederlandse Cultuurgemeenschap in
g
Belie,
tot de Vaste Commissies inzake
onderwijs en cultuur van de Nederlandse
Staten-Generaal, alsmede tot de besturen
van depolitieke partijen in beide landen.
Genoemde tekst luidt als volt
g :

„Het Algemeen Nederlands Verbond veroorlooft zich het volgende
onder de aandacht van U en van de leden van Uw kabinet te brengen.
De belangstelling van Nederlandse zijde voor Vlaanderen en omgekeerd, is in de laatste jaren Haar de mening van het Verbond groeiende.
Het besef wordt sterker dat, ondanks het bestaan van de staatsgrens,
Nederland en Vlaanderen een taal- en cultuurgebied vormen. Vele
voorbeelden van contacten en van samenwerking op het terrein van de
cultuur, op dat van de wetenschap en op dat van het onderwijs kunnen
worden genoemd. Meer in het bijzonder kan worden gewezen op de
samenwerking op het domein van het volksontwikkelingswerk, op dat
van het bibliotheekwezen, op het werk van de Conferentie van de Nederlandse Letteren, op de banden tussen Openbaar Kunstbezit in Nederland en Vlaanderen, op de veelvuldige uitwisselingen van toneelgezelschappen, van orkesten en van tentoonstellingen. In dit kader verdienen
ook vermelding het gezamenlijk tot stand brengen van radio- en televisieprogramma's, de bezoeken van docenten en leerlingen van onderwijsinstellingen in beide landen over en weer en de activiteiten van vele
verenigingen, stichtingen, instellingen e.d. die het leggen van onderlinge
contacten tot doel hebben.
Het Algemeen Nederlands Verbond zelf heeft, traditiegetrouw, steeds
gepleit voor het smeden van hechtere banden binnen het ene taal- en
cultuurgebied en is nog steeds in die richting werkzaam. Ten slotte is
met name het aandeel van de beide rijksoverheden, voortvloeiende uit
de mogelijkheden die het Cultureel Akkoord biedt, uitermate belangrijk ; hetzelfde kan van de activiteiten op het terrein van de samenwerking van de besturen van provincies en gemeenten in de grensgebieden worden gezegd. Het Algemeen Nederlands Verbond is van
oordeel dat ten dienste van de verdere ontwikkeling in beide landen
van het welzijnsbeleid — waarvan het culturele beleid een aspect is —
de Belgische en Nederlandse overheden het middel van de culturele
integratie zo efficient en zo krachtig mogelijk in toepassing moeten
brengen.
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Hier is een nieuwe kans ! immers de tot stand gekomen constitutioneie
ontwikkeling in Belgie, houdende de erkenning van de culturele autonomie van de Nederlandstalige gemeenschap en de instelling van daarbij
passende organen, is een gewichtig nieuw felt, dat de voortgang van
het integratieproces kan versnellen.
Het is zaak dat de regeringen van Belgie en Nederland de daarin gelegen kansen zo snel en doeltreffend mogelijk aangrijpen. Daarvoor is
te eerder aanleiding nu de reden voor de vroeger wel bestaande aarzeling van Nederlandse overheidszijde — schijn van inmenging in staatszaken — aldus is komen te vervallen.
Naar de mening van het Algemeen Nederlands Verbond is thans de
tijd gekomen dat de regeringen hun beleid gaan toespitsen op het ontwerpen van structuren en het in het leven roepen van gemeenschappelijke organen voor het Nederlandstalige cultuurgebied, die op meer
doeltreffende wijze, dan thans mogelijk is, de culturele integratie vorm
en gestalte kunnen geven. Ook uit een oogpunt van financiele en andere
zakelijke motieven is het zinvol op deze wijze het integratieproces te
versnellen.
Het Verbond is er zich volledig van bewust dat zich daarbij een groot
aantal problemen van practische en juridische acrd zal voordoen. Het
beveelt dan ook de instelling van een of meer gemeenschappelijke
werkgroepen aan, die in het bijzonder de mogelijkheden van institutionalisering van het integratiebeleid in studie nemen.
Tegelijkertijd acht het Algemeen Nederlands Verbond het van grote
waarde dat met gelijk doel een contact tot stand wordt gebracht tussen
parlementsleden van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap in Belgie enerzijds en de Nederlandse parlementsleden
anderzijds. In verband daarmee heeft het Algemeen Nederlands Verbond zich ook gericht tot de besturen van de politieke partijen in beide
landen, alsmede tot de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap in Belgie en de leden van de Vaste Commissies voor Onderwijs, voor Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk Onderwijs, voor
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, van de Staten-Generaal
in Nederland.
Ten slotte delen wij U mede, dat de strekking van deze brief de instemming heeft van de Raad van Advies van het Algemeen Nederlands
Verbond, bestaande uit de volgende leden : dr. I.N.Th. Diepenhorst, drs.
H.A. Korthals, dr. J.E. de Quay, dr. L. Roppe, J.H. Scheps en prof. dr.
A. Verhulst.
DR. W.H. VAN DEN BERGE
Algemeen voorzitter

J.P.M. MEUWESE
Voorzitter Nederland

DR. JUR. G.R. PIRYNS
Voorzitter Vlaanderen
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HET NEDERLANDS IN DE UITGEBREIDE EUROPESE GEMEENSCHAP

Op 1 januari 1973 werd de Europese Gemeenschap uitgebreid met drie nieuwe lidstaten : Groot-Brittanie, Denemarken en
lerland. De toetreding van deze drie staten
zal ookgevolgen hebben voor het taalgebruik van de instellingen van de Gemeenschap. Deze instellingen zijn, zoals bekend,
het Europees Parlement, de Ministerraad,
de Commissie van de Europese Gemeenschappen en het Hof van Justitie. Het is
van belang in te gaan op de situatie van
het Nederlands in de uitgebreide Gemeenschap.

Toen in 1952 de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal haar werkzaamheden in Luxemburg aanving,
werden het Duits, Frans, Italiaans en Nederlands als
officiele talen van de Gemeenschap aangewezen. Dit
was een logische consequentie van het supranationale karakter van de E.G.K.S. In tegenstelling tot de
verdragen tot oprichting van de Verenigde Naties, de
O.E.S.O. en andere Internationale organisaties vindt
in het E.G.K.S.-verdrag, en later in de E.E.G.- en
Eurotomverdragen, een overdracht plaats van bevoegdheden van de nationale overheden Haar de
supranationale overheden. De verordeningen van de
Gemeenschap kunnen voor alle burgers in de Gemeenschap bindende bepalingen inhouden. ledere
burger wordt geacht de wet te kennen en dit geldt
ook voor de verordeningen van de Gemeenschap. Het
spreekt dus vanzelf, dat alle inwoners van de Lidstaten van de Gemeenschap van deze verordeningen
in hun eigen taal kennis dienen te kunnen nemen.
Alle inwoners van de Gemeenschap dienen ook in de
gelegenheid te zijn in hun eigen taal zowel mondeling
als schriftelijk met de instellingen van de Gemeenschap in contact te treden.
Zou dit niet het geval zijn, dan zou er van discriminatie sprake zijn. Immers de gebruikers van een of
meer talen zouden dan bevoorrecht zijn ten opzichte
van de gebruikers van de niet-officieel erkende talen
in de Gemeenschap. Dit is de grond, waarop het

Duits, Frans, Italiaans en Nederlands tot officiele talen
van de Gemeenschap aangewezen werden. Dit hield
in, dat alle publicatie van officiele stukken van de
instellingen van de Gemeenschap in vier talen geschiedde. Zo kan ook iedere burger van een land van
de Gemeenschap zich in zijn relatie tot de instellingen
van de Gemeenschap van zijn eigen taal bedienen.
Dit geldt voor de leden van het Europees Parlement,
voor de Ministers in de Ministerraad, voor de rechtzoekende en zijn advocaat voor het Europese Hof van
Justitie en voor iedereen, die in relatie treedt met de
Europese administratie.
Er is zelfs sprake van een evolutie. Het Verdrag van
Parijs tot oprichting van de E.G.K.S. werd uitsluitend
in het Frans opgesteld : de enige tekst, die rechtskracht heeft. Het Verdrag van Rome tot oprichting van
de E.E.G. en Euratom werd in de vier officiele talen
opgesteld, die alien rechtskracht bezitten.
In de praktijk heeft dit stelsel bevredigend gewerkt.
Mocht er al eens een neiging zijn om een of meer talen te verwaarlozen, dan werd de aandacht van de betrokken instelling daarop gevestigd door vragen van
leden van het Europees Parlement, waarop de zaak
weer in het rechte spoor werd gebracht. Na de toetreding van de drie nieuwe Lid-staten zijn ook het Engels en het Deens als officiele taal aangewezen. Het
aantal officiele talen bedraagt thans zes.
Het valt niet te ontkennen, dat het bestaan van zes of3

ficiéle talen een zware last legt op de instellingen van
de Gemeenschap. Uitgebreide tolkendiensten dienen
ter beschikking te staan voor de talloze grotere en
kleinere vergaderingen. Daarnaast zijn er bij de instellingen de vertaaldiensten, die voor de vertaling van de
stukken en documenten zorg dragen. Deze vertalingen
scheppen ook organisatorische problemen. Alle versies in de verschillende talen moeten tijdig klaar zijn
om gedrukt of gestencild te worden, teneinde gelijktijdig verzonden te kunnen worden. Deze zware last
dient echter door de instellingen gedragen te worden,
om discriminatie te voorkomen. Daarbij komt, dat de
Europese Gemeenschap, zoals gebleken is, weinig
leeft bij de burgers van de Lid-staten. Om vervreemding te voorkomen moet het contact tussen de Gemeenschap en de burger in de eigen taal kunnen plaats
vinden.
Hoe is nu het taalgebruik binnen de instellingen van
de Gemeenschap ?
Het zal duidelijk zijn, dat er organisatorische en administratieve bezwaren zijn om alle interne stukken in
vier en thans in zes talen te vervaardigen. Ook kan
men niet alle interne besprekingen en vergaderingen
in vier of zes talen laten houden. Aan alle ambtenaren
wordt dan ook de eis gesteld, dat zij naast een grondige kennis van hun moedertaal een voor de dienst
noodzakelijk voldoende kennis van een der andere talen moeten hebben. Daarom konden in de Gemeenschap van de zes voor intern gebruik Duits en Frans
als werktalen aangewezen worden. In de Gemeenschap van de negen werd het Engels daaraan toegevoegd. In de interne vergaderingen dient men dus van
66n van de werktalen gebruik te maken. Ook de stukken, die voor de vergaderingen van de Europese Commissie worden opgemaakt, dienen in de werktalen ter
beschikking te zijn. Dit brengt uiteraard met zich mede, dat de Italiaan, de Deen of de Nederlandstalige
ambtenaar in de praktijk meer van een vreemde taal
gebruik moet maken dan de ambtenaar, die 66n van
de werktalen tot moedertaal heeft. Dit is ongetwijfeld
een handicap voor degenen, die uit een kleiner taalgebied komen. Het Italiaans, Nederlands en Deens
hebben nu eenmaal niet de verbreiding van het Engels,
Frans en Duits.
lk ben het dan ook niet eens met de Heer E. C. Joosen,
die meent, dat de rol van het Nederlands als Europese
taal is uitgespeeld, wanneer het Nederlands niet als
werktaal word aanvaard 1.
Het belang van het Nederlands ligt in de onverkorte
handhaving als officiele taal van de Gemeenschap en

(1) E. C. Joosen - „Het Nederlands in de uitgebreide Europese Gemeenschap"
In „Neerlandia", jaargang 1972, nummer 3, blz. 81-82.
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niet in het intern gebruik binnen de instellingen van de
Gemeenschap.
Hoe was nu de praktijk van het gebruik van de worktalon in de Gemeenschap van de zes ?
Het is een feit, dat het Frans daarin een overheersende positie had. Niet alleen de Fransen, de Franstalige Belgen en de Luxemburgers spraken Frans, maar
ook de Italianen, de Nederlanders en de Nederlandstalige Belgen bedienden zich bij voorkeur van deze
taal. Het Duits werd vrijwel uitsluitend door de Duitsers gesproken. Daarbij kwam, dat de kennis van een
tweede taal bij de meeste Franstaligen to wensen overliet ; velen waren in strijd met de voorschriften gerecruteerd zonder enige kennis van een vreemde taal.
Dit bracht weer met zich mede, dat in vele interne besprekingen en vergaderingen ook de Duitsers zich van
het Frans gingen bedienen. Het resultant was, dat de
betekenis van het Duits als werktaal afzwakte.
Hoe zal de ontwikkeling zijn in de Gemeenschap van
de negen ?
De nieuwe Engelse, terse en Deense ambtenaren zullen ongetwijfeld het Engels als werktaal gaan gebruiken. Te verwachten valt, dat in de uitgebreide Gemeenschap het Engels als werktaal een krachtige positie zal gaan innemen, die geleidelijk zal versterken
ten koste van het Frans. Immers nieuw aan to werven
ambtenaren uit Nederland en wellicht ook uit Italie
zullen zich bij voorkeur in het Engels uitdrukken. Ook
nieuwe Duitse ambtenaren zullen over het algemeen
niet Frans maar Engels als tweede taal hebben.
Men kan dus concluderen, dat in de toekomst het
Engels en het Frans als werktalen elkaar in evenwicht zullen houden.
De betekenis van het Duits als werktaal zal verder
afnemen. Het ware dan ook Haar mijn mening juister
geweest na de uitbreding van de Gemeenschap en
de aanvaarding van het Engels als werktaal, het Duits
als werktaal to schrappen.Twee werktalen lijken mij
alleszins voldoende.
Wat zal nu de positie zijn van het Nederlands in de
uitgebreide Gemeenschap ?
Het Nederlands is een officiele taal van de Gemeenschap en dient dit to blijven. Niet op gronden van
prestige, maar omdat het een democratische noodzaak is. Om discriminatie to voorkomen en om een
maximum aan mogelijkheden van inspraak van Nederlandstaligen to verzekeren. De positie van het Nederlands wordt echter niet bepaald door de welwillendheid van de Europese instellingen, maar door de
Nederiandstaligen zelf. En wel door zich in hun relatie met de instellingen van de Gemeenschap van
het Nederlands to bedienen.
Hier leven veel misverstanden. Ten onrechte meende
men in het verleden wel, dat een brief in het Frans

tot beter begrip of bespoediging van de zaak zou
leiden. Een goede in het Nederlands gestelde brief
leidt echter tot betere resultaten dan een in stuntelig
Frans gestelde vaak onvolledige brief. Dit qeldt ook
voor de deelname aan vergaderingen. Een betoog in
goed Nederlands komt via de bekwame en ervaren
tolken beter in de vreemde talen over dan een eigen
poging daartoe. Veelal is de Nederlandstalige in het
internationale milieu wel genoodzaakt zich in een
vreemde taal uit to drukken, in de Gemeenschap is
dit echter niet nodig. Laat men dan ook van het Nederlands als officiele taal ten voile gebruik maken.
Tenslotte nog een enkele opmerking over de gevolgen van het gebruik van het Nederlands als officiele
taal van de Gemeenschap. Deze gevolgen kunnen niet
anders dan als positief beoordeeld worden. Het Nederlands werd als internationale taal erkend. Vele
buitenlanders namen via de Gemeenschap voor het

eerst van het Nederlands kennis. En menige Franstalige BeIg hoorde daar voor de eerste keer, dat zijn
Vlaamse landgenoot Nederlands sprak. De belangstelling voor het Nederlands is zeer toegenomen. De
instellingen van de Gemeenschap organiseren taalcursussen, waarin ook voor het Nederlands een plaats
is ingeruimd. Ook in de andere landen van de Gemeenschap ontstond een grotere belangstelling voor
het Nederlands, die o.a. tot uitdrukking kwam in het
verlenen van faciliteiten voor het onderwijs in het
Nederlands bij het Franse en Duitse secundair onderwijs.
Het is een ontwikkeling, waarover wij ons slechts
kunnen verheugen. Het leren van elkaars talen verbetert het inzicht in de verschillende culturen en leidt
daardoor tot een beter begrip tussen de volken.
Drs A. R. A. THEUNISSEN
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MOORD IN HET WADDENGEBIED

Goudomrande wolken drijven in grillige vormen hoog over het vlakke
Friese land en de Waddenzee. Het is een koude februaridag. Aan de
ene kant van de dijk strekken zich de weilanden ult. Het gras is vaal
van kleur, met hier en daar gele plekken. Het frisse groen van het
voorjaar laat nog op zich wachten. Aan de andere zijde van de basaltblokken scheren de bronzen lichtbundels van de avondzon over het
groezelige water. Als een lange vestingmuur ligt, in de verte, de Afsluitdijk. Aan de westelijke Binder verheft zich het ranke torentje van Hindeloopen als een wazig streepje tegen de oranje gekleurde lucht. Zuidwaarts beheerst de Martinikerk van Bolsward, met het robuuste
zadeldak, het landschap. Niet ver van hier, waar de uit steen gehouwen
kop van Caspar de Robles over het water schouwt, lijken de omtrekken
van de huizen en de gevels, van de masten van schepen en van de
torens van Harlingen als met een scherpe stift in het blauw-grijs van
het zwerk gekerfd...

Het is een lust voor het oog het
kleuren- en lijnenspel van wolken,
water en land te aanschouwen. De
wereld is hier nog wijd, wat zeker
niet gezegd kan worden van andere
delen van het land. Immers de bebouwing rukt als een machtig
leger van betonnen kolossen op,
slecht onderweg heuvels, verovert
bossen en verplettert de heide
onder het asfalt. Waar vroeger
alleen ranke torenspitsen naar de
hemel wezen, schetsen nu ook
fabrieksschoorstenen en hoge
kranen het beeld van de horizon.
De historische kern van menig
oud stadje is thans „verpakt" in
een fantasieloze ring van flatgebouwen.
De eeuw van de technocratie
waarin wij !even, heeft veel tot
stand gebracht. Niemand zal het
ontkennen. Maar tegelijkertijd is
er veel verloren gegaan aan natuurschoon en heeft het leefklimaat
ernstig te lijden. Ook het Waddengebied dreigt daarvan het slachtoffer te worden, wanneer niet op
grote schaal wordt ingegrepen.

EEUWEN TERUG
Eeuwen geleden, toen de ijstijden
reeds tot het verleden behoorden,
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rees het water en grote stukken
land werden weggespoeld. De verbinding tussen Engeland en Frankrijk werd verbroken. De woeste
golven beukten op het land, slokten enorme stukken op en deden
elders zandplaten ontstaan. In die
periode is de Nederlandse kuststreek geboren die later weer werd
doorbroken.
De Waddeneilanden, de Zuiderzee,
de Waddenzee, de Middelzee, de
Lauwerszee en de Dollard ontstonden. Aan de hand van opgravingen heeft men kunnen nagaan,
dat in de Middeleeuwen gedeelten
van de Waddenzee droog hebben
gelegen, want men vond er de
resten van dorpen en kloosters.
In die eeuwen „wandelden" de
eilanden nog ; aan de westelijke
zijden werd de grond weggespoeld,
aan de oostelijke kant zette zich
zand af. In onze tijd heeft men door
technisch ingrijpen aan dit proces
een einde gemaakt. Tussen de
eilanden en het vaste land kwam
het water tot rust en al naar gelang
van de getijden verdween het
weer. Een merkwaardig gebied ;
de Romeinen spraken reeds over
„een doorwaadbare zee", „Mare
vadosa".

Slachtoffer van de olie

BIOLOGISCHE KRACHTBRON
In alle tijden en vooral in de laatste
eeuwen, mag de Waddenzee een
biologische krachtbron worden genoemd. Sedert honderden jaren
spoelt het water door de gleuven
tussen de Waddeneilanden door
en voert uit de zee chemische stoffen naar de Waddenzee, die dan
ook rijk is aan plankton waardoor
weer schelpdieren worden aangetrokken, die op hun beurt het voedsel vormen voor vogels en vissen.
De deskundigen hebben berekend,
dat wanneer de Waddenzee zou
worden ingepolderd de visvangst
van Noorwegen tot aan Z.-Engeland
verloren zou gaan. De Waddenzee
is voor ontelbare vissoorten het
paringsgebied.
Inpoldering zou ook betekenen dat
voor miljoenen trekvogels het fouragegebied zou komen te vervallen, wat schadelijke gevolgen
zou hebben voor de vogelstand in
Noord-Europa, in Noord-Azie en
zelfs in het noorden van NoordAmerika.
Verstoring van het natuurlijk evenwicht werd vroeger onvoldoende
als een kwaad beschouwd. Nu het
mensdom langzamerhand de gevaren van de aantasting van de
natuur begint te beseffen en zich

ernstige zorgen maakt over het
milieubederf vinden de biologen
een groter gehoor. Niettemin is
dit besef nog niet overal gemeengoed, zelfs niet bij de overheid. In
dit verband is het goed naar een
uitspraak van dr. S. Mansholt te
verwijzen: „De onvergeeflijke kortzichtigheid, ik zou eigenlijk moeten zeggen stupiditeit, waarmee
sours gehandeld wordt, alleen
maar om de expansie te vergroten,
alleen maar om de welvaart te verhogen, alleen maar om steeds meer
en steeds sneller te gaan, terwijl
wij aan de andere kant schade
doen aan de natuur zelve, die bijna
niet te herstellen is, dient nodig aan
de kaak te worden gesteld".

NIET ALLEEN DE WADDENZEE
De Waddenzee ligt ingesloten tussen de Waddeneilanden aan de
ene kant en de kusten van Groningen en Friesland, de Afsluitdijk
en de noord-oostkust van NoordHolland aan de andere kant. In feite
is de Waddenzee een onderdeel

van een veel groter gebied, dat
zich uitstrekt van Callantsoog tot
Ebsjerg in Denemarken met een
keten van eilanden die eldorado's
zijn voor de natuurliefhebber en
vele belangwekkende historische
overblijfselen kennen. Voorts is het
totale Waddengebied een trekpleister voor honderdduizenden
in het vakantieseizoen.

OVER TOT ACTIE
„Mare vadosa". Inderdaad. Enkele
tientallen jaren geleden was het
een koene onderneming per voet
een tocht van de kust, in het oostelijk bekken van de Waddenzee, naar
de eilanden te maken. Wanneer iemand een dergelijk plan koesterde
en bepakt gereed stond de verre
duinenrij te bereiken was het voor
de kranten als „nieuws". Kwam de
wandelaar terug dan prijkte zijn
foto op de voorpagina's. De belangstelling en de bewondering voor
een dergelijke sportieve prestatie
waren groot. Die tijd is lang voorbij.
Honderden hebben nadien de voet-

stappen van de pioniers in het slib
gedrukt en werden tegelijkertijd in
de ban van het overweldigende natuurgebeuren van land en water en
van de schoonheid van deze omgeving gevangen.
Uit hun gelederen werd acht jaar
geleden het plan geopperd om gezamenlijk tegen de gevaren die de
Waddenzee en het Waddengebied
bedreigen stelling te nemen. De
feitelijke aanleiding was het plan
van de overheid om vanaf het vasteland van Friesland 66n of meer
dammen naar Ameland aan te leggen en de gehele Waddenzee, of
gedeelten door inpoldering aan het
bestaande land toe te voegen. Later bleek dat deze plannen geen
levensvatbaarheid hadden. Niet zozeer omdat men zich van de aantasting van een stuk natuurschoon
bewust was, maar ... omdat het
geld voor de grootse plannen ontbrak. Andere bedreigingen staken
eveneens toentertijd de kop op ; de
vervuiling en de kans op vergiftiging van het water, de vernieling
van flora en fauna, het gebruiken
van het gebied voor militaire oe-
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feningen en olie- en gasboringen.
Voldoende met elkaar om de handen ineen te slaan van alien die
voor de Waddenzee op de byes
wensten te staan.
Op 17 oktober 1965 werd de „Landelijke Vereniging tot Behoud van
de Waddenzee" opgericht. De koniklijke goedkeuring van de statuten volgde 30 oktober 1967. De vereniging stelde zich tot doel : de bevordering van de belangstelling
voor het Waddenzeegebied en de
Waddeneilanden in de ruimste zin
en het streven naar een zo goed
mogelijk behoud van de natuurlijke
staat van dit gebied. Men wenste
het doel te bereiken met alle daartoe geoorloofde middelen, onder
meer door het bijeenbrengen van
een zo uitvoerig mogelijke documentatie, het geven van voorlichting aan de leden en het publiek
en het opkomen tegen alle activiteiten die schade kunnen toebrengen of afbreuk kunnen doen aan
het Waddengebied in zijn geheel,
als onvervangbaar en uniek natuurgebied.
De actie sloeg aan. Thans telt de
vereniging enkele tienduizenden leden. Een bewijs van de sterke groei
is, dat in een jaar het ledental van
4000 tot 9000 opliep. In Harlingen
werd het hoofdkwartier in „Het
Waddenhuis" gevestigd. Een legertje van vrijwilligers, waaronder
vele deskundigen op de meest uiteenlopende terreinen, verzorgt studies, stelt rapporten samen, verzamelt documentatiemateriaal en
werkt mee aan de voortreffelijke
tweemaandelijkse publicatie „Waddenbulletin".
„Wees wijs met de Waddenzee"
is er van het begin of in het vaandel
van de vereniging geschreven. Een
organisatie die het in haar strijd niet
gemakkelijk heeft, maar toch aanmerkelijke resultaten heeft geboekt.
En het laatste is een aansporing om
verder te gaan. Want de strijd is
nog lang niet gestreden...
8

Heeft de Nederlandse overheid niet
de minste aandacht voor deze opeenhoping van vraagstukken die de
vereniging beroert ? Het zou onjuist zijn om „ja" te zeggen. De regering heeft zelfs in 1971, in het regeerakkoord, beloofd dat de Waddenzee voor aantasting diende te
worden behoed. En wie het staatje
nagaat van de gebieden die als natuurreservaat zijn aangewezen, zoals de Bosplaat op Terschelling, de
Muy en de Slufter op Texel, het
eiland Griend, het Ooerd op Ameland, het zeehondenreservaat Eyerlandse Gat tussen Vlieland en
Texel, en vele andere, raakt toch
wel onder de indruk. En dan te weten dat de Bosplaat in 1970 door de
Raad van Europa het diploma als
natuurreservaat kreeg toebedeeld
en de Kroon destijds er een stokje
voor stak dat in de polder Ceres op
Texel een hoog flatgebouw voor
hoteldoeleinden zou verrijzen en
dat ten aanzien van de Dollard exminister Drees zich ook niet onbetuigd liet. Toch staan daar andere
zaken van beleid tegenover die beslist onbevredigend kunnen worden genoemd. De vereniging heeft
geen ongelijk, wanneer zij wijst op
een „chaotische toestand in het beleid, waarin alle zekerheden ontbreken". Er doet zich te veel willekeur voor, zonder dat men nu beslist die en die daarvan de schuld
kan geven. Het is een gevolg van
belangentegenstellingen en een gebrek aan coOrdinatie in het totale
beleid.
Ruim 20 gemeenten en 3 provincies
zijn bij het Waddengebied betrokken. Maar men heeft niets in te
brengen. Een stuk of acht departementen bemoeien zich met de
gang van zaken. Wanneer de plannen, de activiteiten en de besluiten van deze departementen naast
elkander worden gelegd blijkt hoe
juist de bovengehaalde uitspraak
van dr. Mansholt is.
Wat is in de praktijk het geval ?

Welnu, het ministerie van economische zaken verleent herhaalde
malen vergunningen om delfstoffen
te boren, daaraan gaan besluiten
van het departement van financién
(domeinen) vooraf in de vorm van
het aanwijzen van natuurgronden
die voor delfstofwinning beschikbaar zijn. Het ministerie van defensie wijst oefenterreinen voor milltaire doeleinden aan en bedreigt
daarmee de vogel- en de zeehondenstand. Het departement van
verkeer en waterstaat geeft de vergunningen voor de lozing van afvalwater en voor ontgrondingen. in
het eerste geval worden de vervuiling en de vergiftiging van het water in de hand gewerkt. Hetzelfde
departement legt haven- en waterwerken aan. Het ministerie van
cultuur, recreatie en maatschappelijk werk verwaarloost, naar het oordeel van de vereniging, toch wel
het nauwgezet nagaan en het werkelijk plaatsen van natuurmonumenten in het Waddenzeegebied
onder de daarvoor geldende wetgeving.
Voorts betoogt de vereniging, dat
het ministerie van volksgezondheid
en milieuhygiene actiever zou kunnen optreden met betrekking tot
het verhinderen van verdere aantasting van het Waddengebied. Het
doet ook, volgens de publicaties
van de organisatie, een beetje
vreemd aan, wanneer het departement van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening oogluikend toestaat, dat de mijnbouw zich aan de
wetgeving inzake de ruimtelijke
ordening onttrekt. En men stelt de
vraag, of het ministerie van landbouw en visserij voldoende bescherming biedt aan de belangen
van de visserij en of Staatsbosbeheer, een afdeling van het laatstgenoemde ministerie, nu werkelijk
alles heeft ondernomen om in het
omstreden gebied het natuurschoon
tegen verdere afbraak te beveiligen.
Terecht kan worden opgemerkt,

dat in velerlei zaken, sours langs
en volkomen tegen elkaar in wordt
gewerkt. Het is een uitvloeisel van
onze ingewikkelde samenleving,
waarin steeds nieuwe problemen
opdoemen als een gevolg van het
toenemen van belangen. Alle belangen veilig stellen is een onbegonnen zaak. Maar het is wet nodig
om prioriteiten aan te wijzen. Het
onbevredigende is evenwel dat
niemand en geen enkele instantie
de verantwoordelijkheid voor het
Waddengebied draagt.
Ook de leek kan constateren, dat
de controle op de naleving van
wettelijke bepalingen en andere
voorschriften ontbreekt. Wat te
denken van een toepassing van de
bepalingen van de Natuurbeschermingswet, wanneer in beschermde
gebieden seismografisch onderzoek plaatsheeft, dat met ontploffingen gepaard gaat. In den van de
publicaties van de vereniging staat
het kort en zakelijk : „Bovendien
is het zinloos alleen kleine stukjes
van het Waddengebied te beschermen. Gifstoffen storen zich niet aan
lijntjes op de kaart. Vogels en zee-

honden kunnen evenmin rekening
houden met kunstmatige grenzen... !"
Het ontbreekt aan samenwerking, aan samenspraak en aan
een openlijke bekentenis dat
men hier en daar aan de wezenlijke belangen van natuurbescherming en -behoud tekort
doet. Het gemis aan samenwerking en een gezamenlijk
tegen elkander afwegen van de
belangen dringt door tot de
openbare mening. Dikwijls is
het, althans in Nederland, onjuist om de overheid te beschuldigen van bureaucratie, maar
ten aanzien van de afweging van
de belangen van behoud van
een onmiskenbaar belangrijk
stuk natuurgebied als waarvan
hier sprake is, lijkt het er veel
op. En dan is het onjuist zich
daarover van overheidswege
achteraf te beklagen. Men heeft
het er zelf Haar gemaakt.
Het wekt geenszins verbazing wanneer de Landelijke Vereniging tot

Behoud van de Waddenzee in het
slot van haar mijnrapport opmerkt
„Zolang het Staatstoezicht blijk
geeft slechts bevordering van de
mijnbouw als zijn taak te zien
en met ontkenning van elk mogelijk schadelijk gevolg daarvan voor andere belangen zich
voor haar verantwoordelijkheid
daarvan afmaakt, verdient het
zijn naam niet en verkeert het
Waddengebied alleen reeds
door het optreden van het
Staatstoezicht in voortdurend
gevaar".
Wat de boringen betreft zijn er van
de kant van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)reacties
geweest. Woordvoerders van deze
maatschappij verklaarden, dat de
regering de gebieden heeft uitgegeven en alszodanig is het mijnbouwgebied geworden. Men had
begrip voor de bezwaren van de
Landelijke Vereniging tot Behoud
van de Waddenzee, maar meende
toch, dat men met evenveel recht
kan pleiten voor de vervanging
van de energiebronnen ten gunste
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Zo wordt de Waddenzee vervuild.

van het Nederlandse yolk wanneer
die onvoldoende of niets meer opleveren. Nederland is nu eenmaal
op dit stuk van zaken sterk van
het buitenland afhankelijk, zo werd
betoogd.
Bij de uitvoering van de praktische
werkzaamheden zijn alle maatregelen getroffen om zo min mogelijk het milieu te bederven of
andere schade te veroorzaken.
Zeker wordt er geen olie gewonnen, met alle risico's daaraan
verbonden. Want boringen hebben
uitgewezen dat er geen olie is te
vinden. Wel gas en dan minder dan
onder de grond van Slochteren.
Men kan terecht de vraag stellen,
of het allemaal wel zo hoog nodig
is. Daarop werd toentertijd een
Nederlandse journalist gezegd
„Alles wat met deze zaak te maken
heeft is nu eenmaal een afwegen
van belangen. Ook wanneer het
maar geringe hoeveelheden gas
zijn, dan nog heeft het zin in het
kader van de energievoorziening

voor het gehele land. Men behoeft
dan niet bij anderen de hand op te
houden.
Het laatste nieuws houdt in dat de
minister van economische zaken,
die voor boringen bij Schiermonnikoog een vergunning heeft afgegeven, thans heeft beslist dat
de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee niet als
een belanghebbende bij het Waddengebied kan worden beschouwd
en daarom het beroep van deze
organisatie tegen de boringen niet
ontvankelijk dient te worden verklaard. Naar aanleiding hiervan
heeft de vereniging twee adressen
gezonden naar de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal.
De kwestie van de smeerpijp bij
Groningen moge dan zijn opgelost
in een bevredigende zin, op het
vlak van de gasboringen wordt de
strijd nog hevig gestreden.
Uit een oogpunt van het bovenstaande is het begrijpelijk, dat de
vereniging van de oprichting of
heeft gestreefd naar de instelling
van een centraal bestuursorgaan,
direct onder de minister-president,
met de opzet het beleid te centraliseren en te coOrdineren. Zover
is het nog niet gekomen, alhoewel
de aandacht van mr. B. Biesheuvel
daarvoor uitdrukkelijk werd gevraagd.
De Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee beoogt
uiteindelijk de stichting van een
Nationaal Landschapspark voor het
totale Waddengebied en een speciale Waddenwet, een en ander zo
mogelijk in het kader van een internationaal verdrag dat de Nederlandse, Duitse en Deense Wadden
omvat. Hierbij dient te worden aangetekend dat men in de Westduitse Bondsrepubliek verder is
dan bij ons ten aanzien van het
nemen van werkelijke en afdoende
beschermingsmaatregelen. Voorts

Militair oefenterrein Noordswaarder,
Zo worden de Waddeneilanden verknoeid

is er gezorgd voor een samenwerking door de vereniging met het
World Wildlife Fund en het scheppen van een Wadden W.W.F.-project waarmee men succes heeft
bereikt.
Het zou op deze plaats te ver voeren ons nog uitvoeriger bezig te
houden met de vraagstukken van
het Waddengebied en de activiteiten van de vereniging veel is
dan ook onbesproken gebleven en
over het algemeen zijn slechts
enkele hoofdlijnen geschetst om
iets te vertellen over deze organisatie die vanwege het Algemeen
Nederlands Verbond een culturele
Visser-Neerlandiaprijs heeft ontvangen van meer dan twintigduizend gulden om daarmee de
mogelijkheid te scheppen voor het
samenstellen van een brochure
voor de Nederlandse jeugd, indachtig de leus van de vereniging
„Weer wijs met de Waddenzee !"
GEERT GROOTHOFF
foto's R de Wind
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HET ZANGFEEST VAN DE NEDERLANDEN

Het „Algemeen Nederlands Zangverbond" streeft de
integratie na van de Nederlandse kultuur over de
staatsgrenzen heen. Wij weten dat de economische
opgang van Vlaanderen niet kan worden gerealiseerd
zonder samenspel met de omliggende gewesten.
Wij weten met nog meer zekerheid dat de kulturele
ontplooiing van de Vlaamse gemeenschap onmogelijk
is zonder Oónklank met het noorden.
De integratiegedachte moet warm worden gevoed in
het belang van deze lage landen aan zee.
De scheiding tussen noord en zuid nederland is een
geschiedkundig toeval geweest. Er waren geen motiverende godsdienstige Hoch volkse onderscheiden.
De thans nog fungerende scheidingslijn is het gevolg
van militaire gebeurtenissen en heeft niets te maken
met kulturele, godsdienstige of politieke verschillen.
De scheuring van de Nederlanden kwam niet op de
taalgrens. Zij realiseerde zich dwars door de nederlandssprekende gedeelten van onze gewesten en eenvoudigweg omdat de troepen van Farnese niet sneller konden worden gestuit.
De politiek geinspireerde geschiedschrijvers, die
graag zaken voorstellen zoals bepaalde regeerders
die wensten, hebben de scheuring tussen noord en
zuid als natuurlijk gevolg van verscheidenheid gepredikt.

Er zijn verschillen tussen Vlaanderen en Holland zoals er zijn tussen Limburg en de Westhoek.
Er is meer eenheid tussen de beide Limburgen dan
wel tussen Limburg en de Westhoek.
Toch zullen zowel Limburg als Westhoek zich scharen
achter 66n Vlaamse Leeuw om, in volksverbondenheid, alle gemeenschapsproblemen te betrachten.
Dezelfde streefeenheid bestond eens in de ganse
Nederlanden. Zelfde streefdoelen moeten ons heden
nog bezielen. Wij kunnen geen kulturele grootheid
in de Verenigde Staten van Europa uitbouwen zonder
de grootheid van de Nederlandse kultuur in haar eenheid terug te vinden.
Vierhonderd jaar zijn Belgie en Nederland, vreemd
van mekaar, historisch ontwikkeld.
Beiden zijn aparte realiteiten geworden. Toch is de
idee der eenheid nooit helemaal verloren gegaan.
Vooral in de Vlaamse beweging bleef de algemeenNederlandse gedachte zeer levendig,
Op dit ocienblik vind ik dat meer dan ooit door de
Vlaamse beweging realisaties voor de ganse Nederlanden moeten worden afgedwongen.
Het is overduidelijk dat wanneer het Vlaanderen van
vandaag in het Belgie van heden een treffelijke plaats
heeft bekomen dit te danken is aan de Vlaamse beweging. Speciaal de Vlaamse kultuurverenigingen

Viaams Nationaal Zangfeest . 25.000 zingende Vlamingen.
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hebben hier het grootste werk verricht.
Politieke mandatarissen komen vaak met zwaaiende
leeuwenwimpel achterna lopen nadat de volksbeweging, gesensibiliseerd door deze kultuurverenigingen,
haar gang is gegaan.
Kan het ook zo worden met de generaliteitsidee ?
Het is historisch hoog tijd. Het is in Vlaanderen haalbaar en er groeit in het Noorden een steeds beter
wordend klankbord.
Het ANZ heeft een onverzettelijk geloof in de nederlandse zaak.
De realisatie is niet hopeloos evenmin als de vlaamse
zaak honderd jaar terug hopeloos was, al bleek zulks
oppervlakkig. Laten wij niet trachten op dit ogenblik
rechtstreeks invloed te hebben op de politieke situaties. Wij moeten door onze eigen daden de politieke
konsekwenties vOOrlopen, en zodoende normaal laten uitvloeien.
Al wie de realisaties van de Vlaamse beweging kent
in de loop der laatste honderd jaar moet ongebreideld
vertrouwen hebben in de mogelijkheden voor de „generaliteitsidee der nederlanden".
Met het cement van de Vlaamse beweging onder onze voeten is de stap die wij nu in het Europees kader
moeten realiseren uitermate klein vergeleken met de
opgaven waarvoor de flaminanten stonderi honderd
jaar geleden.
WAT IS NU KONKREET „NEKKA" ?
Het Algemeen Nederlands Zangverbond, bij het
Vlaamse Publiek best gekend als organisator van de
traditionele Vlaamse Zangfeesten ; (meer dan 20.000
zingende Vlamingen in het Antwerpse Sportpaleis)
is telkenjare ook inrichter van „NEKKA". „NEKKA"
is HET feestgebeuren van de Nederlandse Kleinkunst
te Antwerpen (afkorting van NEKKA) waarbij een 30
tal kunstenaars voor 14.000 jonge Vlamingen zingen
en musiceren. Het Algemeen Nederlands Zangverbond is inderdaad de enige algemene zangbeweging
in Vlaanderen en wil deze prestatie inrichten waarbij
gans de Nederlandstalige kleinkunst betrokken wordt.
Zang in eigen taal op dit hoogfeest van het luisterlied waarbij een pleiade van kunstenaars optreden
met telkenjare de toppers uit hun repertorium.
Een feest ook van en voor de Nederlanden.
Het noorden en het zuiden vormen samen een gemeenschappelijk kultuurbezit en het Algemeen Nederlands Zangverbond is fier dat Antwerpen, wat de
kleinkunst der Nederlanden betreft, het Mekka is geworden. Daarom was het te Antwerpen hoogdag op
8 oktober laatst en zal het ANZ ondanks het enorme
werk, telkenjare klaar staan voor deze Nederlandse
zaak.
12

All6On te Antwerpen blijven hangen zou getuigen van
kleinheid en misschien zelfs van bekrompen zelfvoldaanheid. Het ANZ duvet verder.
Dit jaar hebben wij niet enkel getracht in Antwerpen
opnieuw een heel Nederlands gebeuren te brengen
door kleinkunstenaars uit noord en zuid op het podium te brengen met een overzicht van de nederlandse kleinkunst 1972 in de lage landen aan de zee.
Dit jaar ook werd Eindhoven erbij betrokken.
Eindhoven is voor ons de poort langswaar de Vlamingen naar het noorden gaan.
De stad Eindhoven heeft zich als dusdanig ontwikkeld en mag er fier op zijn.
Onze taak is deze erkentelijkheid te onderlijnen en
deze poort ook te gebruiken voor de kleinkunst die
naar het noorden trekt. Op 8 oktober, na het gebeuren te Antwerpen, waar meer dan veertienduizend
entousiaste jongeren de kleinkunstenaars uit noord
en zuid hebben toegejuicht trok het ANZ met een
tiental Vlaamse troubadours naar Eindhoven. Een
bomvolle zaal juichte hen welkom toe. Nochtans was
de inzet niet klein en de uitdaging werd ook in deze
zin begrepen. Wij hadden vooraf gesteld dat, indien
en Antwerpen en Eindhoven een succes werden, wij
het als een taak vonden om volgend jaar in het noorden een equivalent gebeuren als te Antwerpen te
brengen.
Desnoods zouden wij NEKKA te Antwerpen hebben
opqeofferd en alleen in het noorden optreden.
Liefst zullen wij op diverse plaatsen in noord en zuid
onze aanwezigheids-politiek blijven voeren.
Zo hoop ik ook dat het zal groeien. Wat een mooi
werk. Een wisselwerking tussen het noorden en het
zuiden waarbij het Algemeen Nederlands Zangverbond centraal staat. Zij zal dan haar heel-nederlandse
taak hebben begrepen en uitgevoerd.
Het felt dat met de grote broer de V.T.B. ook de ganse vlaamse pers en de kultuurorganisaties volledig
achter de idee en het gebeuren stonden vervult mij
met fierheid.
Wij hebben vooral ook de jeugd achter en met ons.
Andermaal zal men ons verwijten dat wij aan politiek
doen. Als dit dan politiek heet, is het toch kultuurpolitiek van een ietwat grotere dimensie dan we van
sommige (niet alien) vaklui gewoon zijn.
Vandaag het ANZ, morgen zullen het anderen zijn en
overmorgen zal heel de gemeenschap in deze richting handelen en denken.
Er is ongetwijfeld in gans Vlaanderen veel te veel
wantrouwen tegenover het noorden en er is bij beide
partners een overdreven voorzichtigheid.
Er zijn in Belgie veel te veel gevoelsgeladen elementen
tegen de politieke Benelux integratie. Men is er in
geslaagd om zelfs de Vlamingen te sensibiliseren te-

genover het Noorden alsof wij er verder zouden afstaan dan bijvoorbeeld van de Rijnlanders en de Walen.
Wil men met een dergelijke mentaliteit te voeden een
Europa opbouwen ?
Er is zoveel gebondenheid in het verleden en zoveel
hoop en verwachting voor de toekomst dat wij alle
hinderpalen moeten opruimen en, voor de twijfelaars
dan, alle risico's moeten nemen.
Onze generatie moet in het licht van een historische
terugbik en met het oog op de nieuwe funktie weten
dat in het kader van het nieuwe Europa onze lage
landen en uiteraard ook en vooral de Nederlandse
kultuurgemeenschap een geheel vormen waartoe wij
fier zijn te behoren.
Als wij bedenken hoe in de opbouw van Europa belangrijke risico's worden genomen in kleinere zaken
om een groter doel te bereiken dan ben ik overtuigd
dat de integratie van de Nederlanden veel te voorzichtig vooruitgaat. Ook ons, in het ANZ jeukt het
in de handers. Wij willen Vlaamse zang in de Randstad Holland en Nederlandse luisterlieden in de Casino's tangs de Vlaamse kust.
Deze ideeen zijn niet nieuw. Het ANZ neemt ze ech-

ter vandaag konkreet en aktief ter hand als streefdoel.
Onze kulturele beweging moet thans worden opgetild naar een grotere regio.
Het Algemeen Nederlands Zangverbond, dat reeds
vroeger (op een zeer moeilijk ogenblik !) een heelnederlandse naam koos, zal haar taak aankunnen in
dit geheel.
Morgen zullen de Fondsen, de kultuur- en gewestelijke
raden, en alters die begaan zijn met de Vlaamse problematiek meejuichen met deze nieuwe realisatie op
het gebied van de liedbeweging.
Voor mij was de test op 8 oktober positief.
Te Eindhoven werd bewezen dat minstens de
mensen uit nederlands - Brabant oog en oor hebben voor Vlaamse artisten. Een voile zaal en een
prettige apoteose bewees dat het hart aanwezig was.
Te Antwerpen bewezen andermaal een bomvol sportpaleis (14.000 mensen) en een denderend spektakel
dat in de hoofdstad van Vlaanderen de Nederlanders
uit noord en zuid zich thuis en in feeststemming konden voelen bij dit enig Nederlands zangspektakel.
Zo worde het eens en „een" in al de uitingen van
onze kultuur
DR. JUR. RICHARD CELIS

Nekka 1972 : 15 000 enthoesiaste jongeren
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NEDERLANDSE BALLADE

Als ik het zie, die eindeloze lintbebouwing
van Spa tot Hasselt en van Tienen tot aan Gent
en als ik voel hoe in kleinsteedse denkvernauwing
de Vlaming altijd door zijn eigen straatje rent
als ik per auto over de kasseien mantel
met om de duizend meter een gekneusde band
dan denk ik : Vlaanderen mag dan lustig zijn en dartel
maar lieve heer geef mij het nette Nederland.
Als ik zie, die eindeloze blokkedozen
van Weesp tot Arnhem, van Terneuzen tot Tenet
en als ik merk hoe uitgekauwd en uitgeplozen
de Nederlander altijd op zijn buurman let
als ik zie die tuintjes zonder avonturen
gras zonder onkruid en liguster langs de rand
dan denk ik Nederland mag schoon zijn voor de buren
maar lieve heer geef mij het dolle Vlaanderland.
Als ik de Vlaming vol van bier Haar huffs zie keren
de gang te wankel en de tong wat al te luid
als ik hem bitter humorloos zie opmarcheren
achter de klauwaard met te militair geluid
als ik ze hoor de Vlaamse grappen al te drollig
vaak langs, vaak op, en heel vaak ook voorbij de rand
dan denk ik : Vlaanderen mag dan driftig zijn en lollig
maar lieve heer geef mij het kalme Nederland.
Als ik ze zie, de Nederlanders in hun kerken_
hervormd, gereformeerd, nazaten van calvijn
met hun gezichten stiff als witgekalkte zerken
en met hun zekerheden uitgemalen fijn
als ik ze galmende hun waarheid hoor verkonden
nooit uit de nette plooi en nimmer uit de band
dan denk ik : Nederland mag vrij zijn van de zonde
maar lieve heer geef mij het zondig Vlaanderland.
Oh lieve god geef ons een kilo Vlaamse blijheid
een kilo trouw en plichtsbesef uit Nederland
dan mengen wij dat zelf in onze eigen vrijheid
tot vriendschap zonder oog om oog en tand om tand.
PLATEN
Cardinal records 1p 1005 / Kalliope bc 1120 -' 299 fr. (voor Nederland : Phonogram : liedjes voor 20 eeuwen) / Kalliope bc 1140 :
Miel Cools zingt Ernst van Altena - 299 fr. / Verzamelplaat :
Cools, De Vaganten, Verbeeck, Peggy & Donald, Cousin, Franssens en Celis - Kalliope bc 1135 - 299 fr.
Tekst : ERNST VAN ALTENA - Muziek : MIEL COOLS / Worldcopyright 1971 AUTEURSUNIE b.v.i.o. Landsmeer (Nederland) en NUMAG p.v.b.a. Hasselt (Belgie). Publikatie met toestemming).
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VLAAMS VERBOND OVERHEIDSPERSONEEL

Het Algemeen Nederlands Verbond heeft dit jaar een
Visser-Neerlandia-prijs toegekend aan het Verbond
van het Vlaams Overheidspersoneel, met zetel te
Brussel, voor zijn vijftien jaar lange werking ten bate
van de Vlaamse belangen in de overheidsdiensten en
ten bate van de Nederlandse kultuurgemeenschap in
't algemeen.
Wat is het V.V.O., wat zijn doelstellingen, Welke is
zijn werking ?
Volgens de statuten heeft het V.V.O. tot doel, buiten en boven alle partijpolitiek en wijsgerige beschouwingen om, de Vlaamse belangen te behartigen in
alle Belgische openbare diensten.
Sedert enkele jaren werd het aktieterrein uitgebreid
tot alle aan de taalregeling onderworpen private bedrijven.
Daartoe zal het Verbond er Haar streven een voor
het Vlaams personeel gunstig klimaat te scheppen,
o.m. door de belangen, met inbegrip van de beroepsbelangen, van het personeel op taalgebied te verdedigen, zich te verzetten tegen elke aktie die tegen deze belangen gericht is en een ruime verspreiding van
de Nederlandse kultuur te bevorderen.
Kunnen lid worden van het Verbond : alle Vlaamse
personeelsleden van publieke instellingen en private
bedrijven.
Kort gezegd : de werking van het V.V.O. is een onderdeel van de Vlaamse beweging, een Vlaamse
strijdvereniging met als hoofdzakelijk doel de Vlaamse gelijkberechtiging te bekomen in de openbare
diensten, in brede zin genomen.
Bestond er Hood aan de oprichting van het Verbond ?
Men kan die vraag stellen aangezien er in 1932 een
wet was uitgevaardigd die het gebruik der talen in
bestuurszaken regelde.
Om een beeld te krijgen van de taaltoestanden in
de overheidsdiensten op het ogenblik van de oprichting van het V.V.O. laten wij Dr. Jur. S. SZONDI,
een van onze eerste en aktiefste leden, die vroeger
reeds een Visser-Neerlandia-prijs ontving voor zijn
onversaagde Vlaamse werking in zijn gemeente Etterbeek, aan het woord.
Hij schreef o.m. :
„In februari 1950 kwam ik te Brussel aan, aangenomen bij de Algemene Diensten. Het eerste wat me
als nieuwbakken ambtenaar te beurt viel, was een
bezoek bij de toenmalige sekretaris-generaal.
Als provinciaaltje was ik steeds de mening toegedaan
geweest dat al de grote meneren uit de Belgische
administratie tweetalig waren in de Hoofdstad.
Wat viel ik echter bij mijn eerste kennismaking reeds
bedrogen uit ! De sekretaris-generaal kende geen

woord Nederlands, en deed niet de minste poging om
zich hierover te verontschuldigen tegenover een ambtenaar van de Nederlandse taalrol, geen enkel gebaar
om ten minste te pogen zich wit te wassen ; voor
hem scheen het de meest gewone zaak ter wereld te
zijn dat bij hem alles in het Frans verliep en dat een
Vlaamse ambtenaar zich aan hem aanpaste...
Een paar dagen later mocht ik mijn direkteur gaan
bezoeken. lk herinner het me nog alsof het gisteren
was : „Dag, Mijnheer de direkteur" zegde ik. Het
antwoord klonk lakoniek : „Ici on parle le franca's"
lk was te naief en dacht dat ik tenminste mijn verslagen in mijn taal zou kunnen opmaken. Mijn eerste
ra p port kwam terug met de vermelding „en franca's".
Het was toen 1950 en deze manier van handelen was
in de Belgische administratie schering en inslag, ook
nog op het ogenblik dat enkele moedige ambtenaren
besloten tot de oprichting van een Verbond voor het
Vlaams overheidspersoneel met het doel aan deze
toestanden een einde te stellen.
Voor vele Vlaamse ambtenaren die zich door dergelijke vernederingen vaak gekrenkt voelden, was deze
stichting een snort van opluchting ; eindelijk was een
verbond van ambtenaren ontstaan dat zich zou inspannen om tot meer gezonde en meer rechtvaardige
taaltoestanden te komerrin de Belgische administratie.
Syndikaten hielden zich immers met zulke nevenkwesties als taalaangelegenheden niet bezig".
Men zou wat het Verbond wenste te verwezenlijken
in de overheidsdiensten kunnen samenvatten met de
woorden van mijn voorganger, ere-voorzitter Dr. Jur.
R. VANDEZANDE : van het Nederlands in Belgie een
volwaardige bestuurstaal maken, het Nederlandstalige
diploma valoriseren en de Vlaamse ambtenaar zijn
rechtmatig aandeel verzekeren.
*
**
Wat heeft het V.V.O. gedaan om deze doelstellingen
te verwezenlijken ?
Om hierop te antwoorden volstaat het, het verslag over
de werking tijdens het afgelopen dienstjaar 1971-72,
opgesteld door onze algemeen sekretaris, de heer J.
VAN WUYTSWINKEL, na te slaan. Het beslaat zo
maar eventjes 211 bladzijden.
Op de vraag of het V.V.O. nog steeds niet overbodig
geworden is moet ongelukkig genoeg geantwoord worden dat wij onze doelstellingen slechts gedeeltelijk
hebben kunnen verwezenlijken. Er zullen nog jaren van
voortgezette aktie nodig zijn om ons einddoel te bereiken.
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Een kort overzicht van de gevoerde akties kan mogelijks enig inzicht geven in de omvang van de problemen die dagelijks voorliggen.
In 1963 kwam een nieuwe wet tot stand op het gebruik der talen in bestuurszaken, waarin de eis Haar
meer taalhomogeniteit werd verwerkt. Voor de centrale besturen golden de princiepen tweetaligheid van
de dienst — deze moest zowel de Franstaligen als de
Nederlandstaligen in hun eigen taal kunnen te woord
staan — maar de eentaligheid van de ambtenaar, daargelaten dat voor de hogere betrekkingen — vanaf de
graad van direkteur — 20 t.h. der betrekkingen zou
toegewezen worden aan tweetaligen. De verdeling der
betrekkingen zou gebeuren volgens het werkvolume,
met uitzondering van de reeds vermelde direktiebetrekkingen die paritair zouden verdeeld worden. Dit
laatste was een grote tegemoetkoming vanwege de
Vlamingen omdat op basis van de demografische verhoudingen ongeveer 60 t.h. der betrekkingen zou mogen opgeeist worden. Daartegenover stond dat ook de
hogere betrekkingen in de plaatselijke Brusselse diensten (gemeentebesturen, enz.) paritair zouden toegewezen worden, daar waar de Nederlandssprekenden
te Brussel — wegens de eeuwenlange verfransingsdruk — in de minderheid zijn.
De ambtenaren zouden op een taalrol worden ingeschreven of in een taalgroep worden ingedeeld al
naargelang de taal van het behaalde diploma, wat van
aard zou zijn het Nederlandstalig diploma op zijn juiste waarde te stellen.
In dit korte bestek kan niet gans de inhoud van de
wet weergegeven worden maar dat zijn de voornaamste punten omdat zij de grondslag zijn voor de werking van het Verbond. De uitvoering van deze bepalingen van de wet die gunstig zijn voor de Vlamingen, moet immers nog steeds stuk voor stuk afgedwongen worden omdat de weerstand en de moedwil
der franstaligen nog steeds zeer groot blijft.
Dat loopt niet steeds van een leien dakje.
Van de paritaire verdeling der hogere betrekkingen in
de Brusselse gemeentelijke diensten zijn wij nog ver
verwijderd alhoewel de wet bepaalde dat deze voiledig moest verwezenlijkt zijn op 1 september 1973.
Midden juli 1972 werd ongeveer een derde der betrekkingen door Vlamingen bezet.
Veel erger nog is de toestand in de openbare ziekenhuizen die van deze gemeentebesturen afhangen : ongeveer 5 t.h. der geneesheren zijn Vlamingen dan wanneer het aantal Vlaamse zieken, die voor een groot
deel uit de omliggende Vlaamse gemeenten komen op
40 t.h. geschat wordt. Weliswaar moeten de geneesheren wettelijk tweetalig zijn, evenals de verpleeg16

sters, maar met de kennis van het Nederlands van de
Franstalige geneesheren en verpleegsters is het dikwijls erbarmelijk gesteld, zodat er dikwijls genoeg geen
gesprek mogelijk is tussen geneesheer en patient !...
VOOr de val van de voorgaande regering ondertekende de toenmalige minister van Financien, Prof. VLERICK, een koninklijk besluit houdende taalkader van
de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, waarbij 57 t.h.
der betrekkingen — onder de graad van direkteur —
werd toegekend aan de Vlaamse ambtenaren, dan
wanneer in deze diensten de Franstaligen in werkelijkheid 50 t.h. der betrekkingen bezetten. Ongeveer
60 t.h. der Belgen zijn echter Nederlandstalig. Vandaar
de eis van het V.V.O. dat de verdeling der betrekkingen op basis van een 60 N-40 F-verhouding zou
moeten gebeuren. Voor wat de Algemene Spaarkas
betreft mag vermeld worden dat de spaargelden bij
deze instelling zowel als bij de private banken eerder
een 2 N-1 F-verhouding aangeven.
Welnu dat konden de Franstaligen niet nemen ; zij
organiseerden een aktie tegen dit taalkaderbesluit en
staakten een dag om de nieuwe minister van Financier) onder druk te plaatsen. Het V.V.O. diende derhalve voor de nodige tegendruk te zorgen.
Een ander geval : de Sabena, de nationale luchtvaartmaatschappij. Slechts 20 t.h. der kaderbetrekkingen
vallen toe aan Vlaamse personeelsleden hoewel het
werkliedenpersoneel overwegend uit Vlamingen bestaat. Dit is een gevolg van het felt dat de nationale
luchthaven in het Nederlandse taalgebied ligt. Ook
hier worden Vlaamse personeelsleden onderzocht
door geneesheren, die het Nederlands niet machtig
zijn.
De werkformulieren zijn overwegend eentalig Frans.
Enkele maanden geleden verklaarde de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht, door de taalwet ingesteld
om over de toepassing ervan te waken, op klacht van
het V.V.O., de benoeming van de twee topfunktionarissen in de Sabena onwettelijk omdat beiden Franstaligen zijn. De regering laat echter betijen en draagt
gewillig het jaarlijkse miljardenverlies van de Sabena.
Het V.V.O. heeft jaren geleden reeds bekomen dat
de betrekkingen in de diplomatie paritair zouden verdeeld worden. De diplomaten immers waren voordien bijna uitsluitend Franstaligen. Het buitenland zal
thans mogelijks een juister beeld krijgen van de tweeledigheid van Belgie.
Het leger is een andere zware dobber. Terwijl Vlaanderen meer dan 60 t.h. der miliciens !evert zijn slechts
een vierde der hogere officieren nederlandstaligen.
Er is de laatste jaren vooruitgang geboekt — wat wil
zeggen dat de toestanden er voorheen nog slechter

waren — maar die vooruitgang werd slechts bekomen met voortdurende zware druk op de regering.
Een woord over het spoorwegbeleid. Ook hier doen
zich dezelfde moeilijkheden voor, hoewel in mindere
mate dan in de vorige sectoren. Toch is het spoorwegbeleid uitgesproken anti-Vlaams. De Waalse
spoorlijn Verviers-Luik-Namen-Charleroi-Erquelinnes
(naar Frankrijk) b y . is sedert jaren geelektrificeerd ;
voor de Vlaamse spoorwegas Hasselt-AntwerpenGent-Kortrijk (naar Rijsel) wordt moeizaam hetzelfde
bekomen hoewel het om een snellere en rationelere
verbinding tussen Nederland en Frankrijk gaat en de
trafiek er dan ook hoger ligt dan op eerstgenoemde
lijn.
Het V.V.O. heeft er reeds herhaaldelijk op gewezen
dat er een verbinding zou moeten tot stand komen
tussen Hasselt en Maastricht, tussen Antwerpen en
Eindhoven, over Turnhout, maar dergelijke ideeen
krijgen klaarblijkelijk geen toegang tot het brein van
de franstalige direkteur van de Exploitatie bij de
N.M.B.S.
De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen heeft eveneens een plan om een snelspoor in
Europees verband aan te leggen die Londen en Parijs
over Rijsel en Brussel zou verbinden met Keulen,
waar aansluiting zou gegeven worden op het Duitse
snelspoornet naar het Noorden en naar het Zuiden.
De lijn zou tussen Brussel en Rijsel lopen over een
nieuwe lijn, ongeveer via Doornik, tussen Brussel
en Keulen ook over een nieuwe lijn, die ten zuiden
van Nederlands Limburg en ten noorden van Luik
zou lopen.
Het V.V.O. heeft bezwaren aangevoerd tegen dit plan.
Enerzijds zou, mits een kleine omweg, de bestaande
lijn Brussel-Gent-Kortrijk kunnen gebruikt worden, wat
verkeerswervend zou zijn daar de lijn belangrijke steden zou aandoen. Anderzijds lijkt ons ook het zuidelijk trace minder gelukkig daar de kortste verbinding
tusssen Brussel en Keulen ongeveer over Hasselt en
Maastricht loopt. Bovendien zou het voorgestelde trace over Gent nog het voordeel bieden dat er ook
met weinig bijkomende kosten een kortere verbinding zou kunnen tot stand komen tussen Gent en de
Ruhr en Nederland over Antwerpen (en Eindhoven).
Maar het spoorwegbeleid wordt in Belgie nog al te
zeer door een franstalige Brusselse brit bekeken om
zulke plannen door de N.M.B.S. goedschiks te doen
aanvaarden.
Om te besluiten een woord over het taalgebruik in
de centrale administraties. Zoals hoger gezegd zijn
op enkele uitzonderingen na alle ambtenaren van die
diensten wettelijk eentalig. Hoe moeten een franstalige en een nederlandstalige die alleen hun eigen

taal spreken met mekaar samenwerken in een en dezelfde dienst ? Om de moeilijkheid op te vangen voorziet de taalwet in een gedeeltelijke splitsing van deze
diensten maar deze bepaling werd haast nooit in
werkelijkheid omgezet. De moeilijkheid blijft dus bestaan en de werking van de dienst steunt op de goede
wil en de feitelijke tweetaligheid van de Vlaming.
In vele gevallen zijn het dan ook nog de oversten die
eentalig franstalig zijn. Als die overste een oordeel
moet uitspreken over de Vlaamse ondergeschikte doet
hij dat natuurlijk in het Frans, wat opnieuw een onwettelijkheid is en in strijd met de taalwet. Het V.V.O.
klaagt aan, krijgt gelijk maar de toestand verandert
uiterst moeizaam en traag. En toch staan de franstaligen steeds meer aan de klaagmuur wegens zogenaamde benadeling. lnderdaad, maar dan alleen omdat zij langzaam gedwongen worden afstand te doen
van onrechtmatig verworven privilegies die indruisen
tegen de meest elementaire sociale rechtvaardigheid.
Daarom is het V.V.O. tot het besluit gekomen dat alleen een taalkundige, integrate splitsing van diensten
en instellingen tot het beoogde doel nl. van het Nederlands een volwaardige bestuurstaal maken, kan
leiden. Onze werking zal zich dan ook voortaan toespitsen op het bekomen van deze splitsing. Een gedeeltelijke verwezenlijking ervan kan voortvloeien uit
de door de huidige regering vooropgezette gewestvorming.
Tegen dit plan bestaat echter een ernstig bezwaar,
nl. dat er naast het Vlaamse en het Waalse gewest
ook een Brussels gewest zou komen.
Zonder de op taalgebied verkregen rechten van de
Franstalige Brusselaars te willen aantasten wenst het
V.V.O., zodat er slechts twee gewesten zouden zijn
een voor elk der twee grote Belgische volksgemeenschappen, dat Brussel in het Vlaamse gewest zou
worden opgenomen.
**
In dit korte overzicht kon slechts een klein deel genoemd worden van de uitgebreide waaier van activiteiten die het V.V.O. ten gunste van de Vlaamse, en
breder gezien de hele Nederlandse gemeenschap,
dag na dag reeds jarenlang ontplooit.
Het V.V.O. zal zijn aktie onverminderd voortzetten,
daar waar het past in samenwerking met de andere
Vlaamse verenigingen, voor de volledige ontplooiing
van de Vlaamse volksgemeenschap, in het besef van
haar deelschap in de groot-Nederlandse kultuurgemeenschap.
Dr. Jur. P. STOPPIE,
Algemeen Voorzitter.
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LAND ZONDER GRENZEN

In twee voorafgaande bijdragen werden enkele socioculturele aspecten van de Vlaamse emigrant toegelicht, en dit meer concreet in de Verenigde Staten
van Amerika en Canada.
Vooraleer enkele ethische conclusies te trekken in
een volgend Hummer, behandelen we in deze bijdrage
de Vlamingen in de diaspora buiten Noord-Amerika.

Uit de vorige bijdrage blijkt dat wat de overzeese
miserie-emigrant betreft, de grootste massa naar
Noord-Amerika is getrokken.
Daarop volgt, wat het aantal betreft, Centraal-Afrika.
Gedurende bijna een eeuw zijn tienduizenden Vlamingen werkzaam geweest in de vroegere koloniale
gebieden Kongo (thans Zaire), Ruanda en Burundi.
Hoewel het Kongo-beleid een specifieke eksponent
was van de Brusselse, dus franskiljonse, milieus, met
een adaequate administratieve infrastruktuur, toch zijn
de Vlamingen zeer aktief geweest in Centraal-Afrika,
uiteraard meest in de lagere kaders. Het sterke net
van het onderwijs werd grotelijks door Vlaamse missionarissen uitgebouwd. Kongo had net zijn eerste
Vlaamse Gouverneur-generaal gekregen, in de persoon van H.A.A. Cornelis, toen het land om zijn onafhankelijkheid schreeuwde. Thans leven nog een
15.000 Vlamingen in het land van de Zaire en in de
heuvels van Ruanda en Burundi.
Reeds van bij de eerste blanke infiltraties in ZuidAfrika waren er Vlamingen bij betrokken. We zijn er
echter nooit talrijk aanwezig geweest, hoewel de
Zuid-Afrikaan van de Vlaming houdt, — niet altijd op
grond van een sluimerend kultuurverwantschap, doch
eerder omdat de Vlaming tactisch en niet opdringerig
stond tegenover de susceptibiliteiten van de Afrikaans sprekenden, vooral in hun realistische en hardnekkige strijd voor de erkenning van het Afrikaans.
De taalstrijd was op een bepaald ogenblik een politieke strijd tegen de Engelse suprematie. De NoordNederlanders daarentegen werden niet altijd even
graag gezien, omdat ze er vaak de voorkeur aan
gaven Engels te spreken in plaats van een afgeweken, sours schijnbaar naief, maar in de grond zo diepmenselijk Afrikaans.
Vandaag de dag leven zes-à-zevenduizend Vlamingen
tussen de goudheuvels van Johannesburg en de Tafelberg aan de Kaap. Zij bekleden er op menig gebied
vooraanstaande plaatsen : toneel, universitair onderwijs, kunst, geneeskunde, urbanisatie en dergelijke.
Elders in Afrika zijn er niet zo veel Vlamingen aanwezig. Hier en daar sporadisch enkelen, en de jongste
jaren wat meer in Tunesie en Marokko in het kader
van de ontwikkelingshulp.
Zo belanden we in het Oosten, en van daar in Austra18

lie. In het nabije en verre Oosten zijn er nergens
Vlaamse nederzettingen. Wel zijn er Vlamingen betrokken bij missionering en bij Belgische ondernemingen in die gebieden. De enige Vlaamse buitenlandse universiteit vinden we in Baguio op de Filippijnen.
In Australie, dat een van de sterke aantrekkingspolen is voor Europese emigranten, en waarheen tienduizend Noord-Nederlanders getrokken zijn, is de
Vlaamse aanwezigheid ook eerder gering. Amper een
paar duizend. De weinige steekproef-pogingen die in
Australie werden ondernomen kenden weinig sukses.
Het botste er op een hard sociaal klimaat, en nooit
was er een voldoende geslaagde kern om de lokale
moeilijkheden van nieuwkomers te helpen opvangen.
Hieruit blijkt het groot belang van de pioniers-emigranten, uit Welke kern later belangrijke nederzettingen
kunnen ontstaan, zoals bijvoorbeeld in de Canadese
provincies Ontario en Manitoba. In Australie hebben
de Vlamingen nooit hun plooi gevonden.
Blijft dan nog Latijns-Amerika. Heel wat Vlamingen
volgden de Spaanse Conquistadores naar SpaansAmerika van de Cariben tot aan de Straat van Magelhaens. Het verhaal van de vijf Vlamingen die Magelhaens vergezelden is ontroerend. Bij de stichting
van meer dan den Zuid-Amerikaanse grootstad zijn
Vlamingen betrokken : Buenos Aires, waar ze de eerste windmolen bouwden, — voor Odnmaal was het niet
een Hollander —; Ascion in Paraguay, waar de Brugse
beenhouwers en bakkers het lot veilig stelden van de
eerste Conquistadores die langs de Parana waren opgeklommen ; en Porto Alegre in Brazilie. De Vlamingen
hebben in Porto Alegre een grote rot gespeeld. Ze
waren niet rechtstreeks van huffs gekomen, doch over
de Azoren, die ze in de 15de eeuw hadden helpen koloniseren. Van daaruit zijn ze later doorgestoken naar
het huidige Rio Grande do Sul, met zijn hoofdstad
Porto Alegre. Het is niet bij de stad alleen gebleven,
want van daaruit hebben zich heel wat Vlaamse families verspreid over Brazilie, Uruguay en Paraguay.
Heel wat Vlaamse namen zijn er in verportugeeste en
verspaanste versie terug te vinden. De bekende familie Dutra (de heerlijke nieuwe baan van Rio de Janeiro naar Sao Paulo heet de Via Dutra) zijn afstammelingen van de adellijke familie de Hurtere uit het
Brugse Vrije ; Van der Haegen werd er Pereira da
Silva ; de Bruyn werd Brum ; de Horta of d'Horta komt
van Van der Ort ; enz... Al deze namen vinden we ook
op de Azoren waar bijvoorbeeld Joos de Hurtere, die
!eider werd van het eiland Fayal, de stad Huerta —
het huidige Horta — had gesticht.
Wanneer we vandaag de dag nog de blonde Germaanse typen ontmoeten in Porto Alegre, en verder
in Rio Grande do Sul, — hetgeen niet een zeldzaam

felt is, dan weten we te doen te hebben met Vlaamse PROBLEMEN EN MOGELIJKHEDEN
afstammelingen.
Meerdere Vlaamse zendelingen vergezelden de De problemen waarmee de Vlamingen in de voormelSpaanse Conquistadores, wat niet zo verwonderlijk de gebieden geconfronteerd worden zijn uiteraard
is, gezien de Nederlanden in die tijd onder de zeer uiteenlopend, want niet enkel geografisch gebonSpaanse Kroon vielen met de in Gent geboren Karel den, doch ook getekend door de motieven die aan de
V. Een der meest bekenden was een neef van Karel basis lagen van de emigratie. Hetzelfde kan gezegd
V, Pieter van Gent die na vier eeuwen nog steeds een worden van hun mogelijkheden.
nationale held heet te zijn in Mexico. De ingrijpendste moeilijkheid waarmee de Vlamingen
Onder het beleid van koning Leopold I waren meer- in Centraal-Afrika momenteel of te rekenen hebben
dere van zijn vijftig koloniale of pseudo-koloniale on- is het onderwijs. Het statuut van gewezen koloniaal
dernemingen gericht op Latijns-Amerika. De nederzet- gebied heeft bepaalde susceptibiliteiten en vooroorting in Guatemala was de voornaamste. Bijna alle le- delen opgeroepen bij de huidige !eiders van de onden van de kolonie waren Vlamingen. afhankelijk geworden gebieden. Zo wordt van Belgie
Tussen 1880 en 1890 trokken enkele duizenden Via- een zeer tactisch en voorzichtig beleid vereist om een
mingen naar Argentinie, doch dit werd een mislukking. degelijk onderwijs te verzekeren voor de Belgische
De nagebleven sporen zijn eerder zeldzaam. kinderen in de voormalige koloniale gebieden. Er zijn
De huidige Vlaamse aanwezigheid in Latijns-Amerika de lokale eisen die geen discriminatie dulden, en er
bedraagt 65 % van de ongeveer 10.000 personen die zijn de Belgische eisen die een volwaardige inhoud
van uit Belgie naar ginds emigreerden. Het hoogste willen voor elk diploma.
aantal vinden we in Argentinie (5 a 6.000), vervolgens Tussen deze twee stellingen dient voortdurend geBrazilie (2 a 3.000), Chili (600), Uruguay (350), Mexico schipperd te worden. Daarbij komt voor Belgie de
(300), Paraguay (200), Peru (150) ; en enkele tiental- zorg dat de in Afrika verworven diploma's zo meteen
len in de overige landen van Latijns-Amerika. moeten geldig zijn voor eventuele verdere studies of
De belangrijkste aktiviteiten slaan op landbouw, in- voor het opnemen van functies in Belgie. Daarmee zitdustrie en missionering. De merkwaardigste neder- ten we in de gemeenschapsproblematiek en taalwetzettingen vinden we in Argentinie. Het betreft hier een ten waaronder ook onderwijs en ambten vallen. Het
naoorlogse emigratie, gedeeltelijk om economische, is dus van vitaal belang dat Vlaamse kinderen in Cengedeeltelijk om politieke redenen. traal-Afrika een Vlaams diploma kunnen behalen. Dit
Van de economische emigranten zijn de Vlaamse vis- is een zorg waarmee Brussel zich niet altijd evensers te Mar del Plata de meest belangrijke. De en- wichtig inlaat, zodat de Vlaamse ouders van de Evekele vissersboten die in de jaren '49 van uit Oostende naar bestendig een strijd te leveren hebben om de
vertrokken met hele Vlaamse families aan boord, zijn toekomst en het geestelijk patrimonium van hun kinde kern geworden van een belangrijke vissersvloot, deren veilig te stellen.
die thans de Japanse reuzenconcurrent heeft aange- In Zuid-Afrika worden de Vlamingen willens nillens

trokken. De helft van de vissersvloot van Mar del geconfronteerd met de plaatselijke sociale en pollPlata staat onder leiding van Vlaamse kapiteins, waar- tieke conjunctuur. Het krijgt voor hen ook een relivan velen in '49 als kind op de eerste boten de harde gieuse dimensie. Van huffs uit meestal katholiek woren lange overtocht meemaakten. De internationaal be- den ze meteen in een dualiteit geworpen : als Vlakende economist Karel Engelbeen, die zelf ook in '49 ming sympathiseren ze met de cultuurverwante Afriaan boord was van een der eerste vissersboten, heeft kaanders, die bijna alien niet-katholiek zijn, en vaak
in zijn boek Patagonie het verhaal gebracht van deze anti-katholiek ; hetgeen zich laat voelen zowel in het
moderne odyssea. onderwijs als in het beroepsleven. En als katholiek
Naast de overzeese uittocht-om-den-brode, hebben zouden ze met het Engels deel van Zuid-Afrika moetienduizenden hun heil gezocht buiten onze grenzen in ten sympathiseren, omdat dit deel onder invloed van
Europa. Zo vinden we ongeveer honderdduizend Vla- de leren meestal katholiek is. De religieuse optie
mingen in Frankrijk, vooral in de landbouw, een drie- krijgt dan meteen een politieke dimensie.
kwart miljoen in het voor hen cultuurvreemde Wal- In Latijns-Amerika zijn de problemen meer econolonie, en enkele tienduizenden in andere Europese misch gebonden. De onstandvastige toestand van polanden. litiek beleid en van muntwaarde zijn er de oorzaak
Het geheel van de Vlaamse aanwezigheid buiten de van. Eike verworven welstand is dan ook zeer relagrenzen vormt een indrukwekkende bijkomende pro- tief : hij is vaak politiek gehypotekeerd, en in vervincie, die om meer dan een reden onze rechtmatige houding tot de Europese levensstandaard betekent
een rijkdom in pesos, in cruseiros, in soles of in
aandacht opeist.
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guarani, nog maar een schamel bezit wanneer men
even naar het geboorteland overkomt en er naar de
harde frank moet overschakelen.
Een groep apart vormt de gemeenschap van de politieke emigranten, die vooral in Argentinie en Paraguay verblijven, geconcentreerd in en rond Buenos
Aires, in Mar del Plata en in Capitan Miranda.
Hun psychologie is een andere dan deze van de
doorsnee-emigrant. Ze zijn niet om den brode vertrokken, doch vaak om de huid te redden. Ze zijn ook
niet zonder intellectuele bagage vertrokken, want het
gaat hier om een intellectuele elite, meer dan wie ook
met de Vlaamse strijd verbonden, getekend door inzet en ontgoocheling, zelden door verbittering, maar
toch door geleden onbegrip en eenzaamheid. Want
jaren lang konden ze de weg niet terug, wat een gewoon emigrant op elke dag van het jaar wel kan. Het
onvermogen een geliefd bezit niet aan te kunnen sublimeert dit bezit en intensifieert het verlangen ernaar. Dit moet de ongebroken liefde voor Vlaanderen
verklaren, zoals ze bij hen is blijven leven, — een
liefde echter voor een Vlaanderen uit de veertiger
jaren, doch dat intussen meer volwassen werd. En
de liefde voor volwassenen wil andere vormen. Zo
is de wederzijdse vervreemding ongewild grater geworden en het wederzijds onbegrip verhevigd. De
psychologische weerslag hiervan is voelbaar bij hen
die er onmiddellijk bij betrokken zijn.
De Vlamingen in Frankrijk kennen geen specifieke
moeilijkheden, behalve dan de problemen die eigen
zijn aan elk emigratie- en integratieproces, zoals we
in de inleidende bijdrage van deze artikelen-reeks gepoogd hebben toe te lichten.
Anders is het gesteld met de Vlamingen in Wallonie.
Dicht bij huffs voelen ze zich vaak het verst verwijderd, omdat de bestaande gemeenschapsspanningen
in Belgie, en de hoge graad van sensibilisatie ervan
de normale integratie met behoud der eigenheid in
de weq staan. In de Frans-Canadese stad Montreal
of op de Rockfeller Plaza te New York roept een
Vlaamse leeuwenvlag, als symbool van een eeuwenoude eigenheid, geen anti-gevoelens wakker. In Wallonie wel. Krachtens bepaalde taalwetten en cultuurcompromissen moet Vlaanderen vaak machteloos toezien naar zijn zonen over de taalgrens in Wallonie.
Cultureel en psychologisch is Wallonie dan ook meer
„buitenland" dan een ver overzees gebied, met alle
psychologische problemen daaraan verbonden.
Wat de mogelijkheden betreft hoeft hier niet zoveel
toegevoegd te worden aan wat terzake genoteerd
werd bij de mogelijkheden van de Vlamingen in NoordAmerika, op economisch en cultureel gebied.
Een paar mogelijkheden verdienen wel onze speciale
aandacht.
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Nu Belgie in de praktijk een federatie is geworden,
en in zijn structuren een aanpassing zoekt aan de
praktijk, ligt er in de Vlaamse aanwezigheid in Wallonie een veilige zuil voor een brug die er wel zal
mogen geslagen worden wanneer alle wantrouwen
zal wegdeinen met het herstel van de socio-politieke
rust in het Belgisch huishouden.
Te weinig aandacht wordt er ook verleend aan de
mogelijkheden van onze aanwezigheid in de Derde
Wereld, in de ontwikkelingslanden. Wie beter dan hen
en hun kinderen, die er vertrouwd zijn met lokale
toestanden, met taal en tradities, kunnen ingezet worden bij de ontwikkelingsprojecten die we van hieruit
ondernemen ? Er is veel goede wil, er zijn inzichten,
sommigen werkten concrete plannen uit, doch om ze
te realiseren ontbreken hen de middelen. Wij beschikken over de middelen. De conclusie ligt voor de hand.
Indien we deze conclusie niet trekken, dan dringt zich
een andere conclusie op : we wensen geen onbaatzuchtige ontwikkelingshulp, doch ander een vreemde
vlag huppelen we rond in een zelfvernietigend egoisme. Er liggen eerlijke kansen te grijpen, die uiteindelijk ten goede kunnen komen aan de gastlanden-inontwikkeling, aan Vlaanderen als gemeenschap en
aan de Vlaamse emigrant als enkeling.

ZELFVERDEDIGI NG
Bijna overal hebben de Vlamingen hun verenigingen
en vaak ook tijdschriften opgericht om zich veilig te
stellen tegen de bedreigingen van binnen- en van
buitenuit. Deze verenigingen zijn dan ook sociologische aanduidingen voor de lokale noden en mogelijkheden.
In Frankrijk draagt het verenigingsleven derhalve in
hoofdzaak een agrarisch karakter. In Wallonie een
socio-cultureel karakter, in zover politiek getekend
doordat er een heilige vrees bestaat politieke verwijten te kunnen oplopen binnen de Belgische susceptibiliteiten van het ogenblik. In Zuid-Afrika is de bedreiging geringer en gaan de socio-culturele verenigingen meer de richting uit van een veilige ontspanning.
De Vlamingen in Centraal-Afrika zijn van een hoogbloeiend cultureel verenigingsleven spontaan overgeschakeld naar een zorgvolle verdediging van de toekomst van hun kinderen. De meeste energie wordt
besteed aan het pleiten voor een financieel leefbaar
en een waardevol Nederlandstalig onderwijs. De ouderverenigingen hebben zich zeer stevig geworteld
om alle stormen aan te kunnen.
Daarnaast behouden ze een hoogstaande culturele
aktiviteit, met inbegrip van een jaarlijkse boekenbeurs : meer dan wie ook hebben zij... en hun kinderen boeken nodig.
In Latijns-Amerika zijn er enkele clubs die openstaan

voor alle personen afkomstig uit Belgie. Aldus in
Mexico, in Peru, en de vele liefdadigheids- en oudstrijdersverenigingen. In Buenos Aires, in Florencio
Vanla, in Mar del Plata, — alien in Argentinie ; in
Capitan Miranda, Paraguay ; in Rio de Janeiro en Sao
Paulo, Brazilie, zijn er Vlaamse Clubs. Deze die gedragen worden door politieke emigranten zijn de
sterkste, met veelvuldige culturele initiatieven — vaak
openstaande voor het publiek uit het gastland, met
onderling sociaal dienstbetoon, en met lessen Nederlands. Het maandblad De Schakel — El Lazo, dat
onder redactie van Leo Poppe te Buenos Aires verschijnt, is een waardevol en hoogstaand instrument,
met ruime Groot-Nederlandse en algemeen-menselijke
belangstelling, puik verzorgd en kunstvol geillustreerd.
Tijdens een ontmoeting met de Vlamingen in Argentinie, te Buenos Aires, heb ik hen ooit gezegd dat
het spijtig was dat hun potentieel aan intelligentia,
aan kunstenaars en idealisten, in feite onder de korenmaat moest blijven gezien het kleine afzetgebied
van hun gemeenschappen. Indien zij als desem konden overgebracht worden naar de grote maar cultureel-arme gemeenschappen in Noord-Amerika, zou het
een verrassende socio-culturele boom kunnen worden, met nog grotere zelfaffirmatie en nog sterker
dienstbetoon aan de gastlanden. Tot het slaan van die
bruggen kan het geboorteland, Vlaanderen, bijdragen.
Hoe, dit hopen we in een volgende bijdrage te onderzoeken.
A. VERTHE

Vlamingen te Buenos-Aires onthalen een „B.1 W "-delegatie op de Iuchthaven in het midden met gestreept hemd en baardje, senator Prof J van
Waterschoot, rechts van hem senator Bogaert, vijfde van rechts A Verthe, en derde van rechts A. Van Hoeck Senator van Waterschoot is in gesprek
met voorzitter van „V.I.A.", A. Tritsmans, en tussen hen I Bonnarens, secretaris van „V i A.".
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OP DE LEESTAFEL

„KRONIEK VAN DR. F.A. SNELLAERT 1809-1872",
in opdracht van het Snellaert-comite samengesteld
door ADA DEPREZ.
Brugge, Orion-N.V. Descl6e De Brouwer, 1972.

Op 3 juli 1972 was het precies een eeuw geleden dat
óón der grootste figuren die Vlaanderen in de 19de
eeuw kende, overleed : Ferdinand Augustijn Snellaert,
een onvermoeid strijder in de Vlaamse rangen, bovendien een merkwaardig boeiende verschijning door
de diversiteit van zijn werkzaamheden. Zijn naam is
rechtstreeks verbonden met o.a. het Petitionnement
van 1840, de Grievencommissie, en de eerste Nederlandse Congressen.
Vlaamsbewusten en geleerden (filologen en 'historic')
konden of wilden dit eeuwfeest niet ongemerkt laten
voorbijgaan ; een speciaal „Snellaert-comitó" werd in
het leven geroepen, met als activiteiten het inrichten
van een tentoonstelling, het organiseren van een colloquium, en het opstellen en publiceren van een „Kroniek van Dr. F.A. Snellaert".
Het samenbrengen van allerlei verspreide gegevens
tot een overzichtelijke kroniek kon niet beter toevertrouwd worden dan aan Prof. Dr. Ada Deprez, die
o.m. door haar nu reeds jarenlange studie van Snellaerts briefwisseling een voldoende vertrouwdheid
met de figuur heeft om een moeilijke opgave als deze tot een voortreffelijk resultaat te brengen.
De „Kroniek" geeft ons een duidelijk beeld van de
werkzaamheden van Snellaert ; jaar na jaar, maand
na maand, zelfs week na week of dag na dag kunnen
we nu zijn veelzijdige activiteiten volgen. Hierbij valt
dadelijk 66n kentrek op : de merkwaardige menqeling
van politieke, literair-kritische of -historische en medische bedrijvigheid in deze figuur. In Utrecht reeds,
waar hij van 1827 tot 1829 een opleiding tot militair
arts genoot, blijkt Snellaert zich „met het lezen en
aankopen in winkels en op veilingen van Nederlandse
literatuur" beziggehouden te hebben (p. 15), en ook in
Middelburg, waar hij in 1830 vertoefde, gaf hij „een
aanzienlijk gedeelte" van zijn wedde uit aan literatuur.
Dit neemt niet weg dat hij in datzelfde Middelburg
„ook dure medische vervolgwerken" koopt (p. 17).
In de periode 1836-1838 komt deze verstrengeling van
activiteiten in twee onderscheiden vakgebieden —
het medische en 't literair-historische — nog meer
tot uiting : in augustus '1836 legt Snellaert zijn examens af van kandidaat in de geneeskunde ; in dezelfde maand nog blijkt hij volop bezig met het voorbereiden van een Nederlandse literatuurgeschiede22

nis ; in augustus van het jaar daarop legt hij het eerste en tweede doctoraat in de geneeskunde af ; ondertussen schrijft hij een medisch proefschrift, maar
van ca. september 1837 tot ca. januari 1838 schrijft
hij aan zijn letterkundige geschiedenis, die in 1838
verscheen (nl. de „Verhandeling (...)") ; bovendien leverde hij in 1837 een bespreking van Conscience's
„Wonderjaer". (Cfr. p. 33-38).
Dat Snellaert zich competent op meer dan een vakgebied bewoog, hangt samen met zijn enorme werkkracht. Een voorbeeld moge dit ten overvloede illustreren : 1847 was voor hem een bijzonder druk jaar
(dit komt reeds visueel tot uiting in de „Kroniek"
door het aantal blz. aan dit jaar gewijd) (p. 79-90).
In dat jaar moet hij o.a. de nalatenschap van J.F.
Willems regelen, verbetert hij een toneelstuk van H.
van Peene, neemt hij de eindredactie van een manifest waar, zet hij zich in bij een tyfusepidemie te
Gent, werkt hij aan zijn tweede literatuurgeschiedenis (de franstalige „Histoire", het nederlandstalig
„Kort Begrip"), enz...
Deze medische en literair-historische of -kritische
werkzaamheid — het conflict sours tussen beiden —,
doorweven met zijn politieke activiteit, zullen aan
Snellaert in zijn levensavond — in 1869 — bittere
woorden ontlokken als hij zelf dat conflict klaar inziet
Haar aanleiding van het verwijt van een patient dat
zijn literair werk „ten koste van medische studies en
dus van zijn patienten zou geschieden". Zelfs meent
hij in dat verwijt „de sleutel" te zien „hoe collega's
van de ene en lettervrienden van de andere kant om
strijd [hem] ten onder gehouden hebben" (p. 163).
We dienen hier echter voor ogen te houden dat op
dat ogenblik (1869) Snellaert reeds geruime tijd afgezonderd en vereenzaamd — wellicht in min of

meerdere mate verbitterd — was. In 1860-61 namelijk publieke huizen en van de kostschool van het athewas de verdeeldheid in de Vlaamse gelederen voor neum (p. 103, 106); in 1852 en 1854 nogmaals naar
goed tot uiting gekomen ; Snellaert leed bijzonder erg een leerstoel voor Vlaamse letteren te Gent (p. 114
ander die ruzie in eigen rangen ; in januari 1862 trekt en 118); enz... Wijst dit op een zeker ongenoegen
hij zich samen met J. de Saint-Genois en K. van Acker met het tijdrovende ambt van huisdokter in de Gentse
zelfs uit het „Willemsfonds" — waar J. Vuylsteke volksbuurten ? Liggen materiele of financiele moeilijksteeds meer invloed krijgt — terug. In het laatste de- heden aan de basis van deze sollicitaties ? Feit is
cennium van zijn leven zondert hij zich geleidelijk dat ook hier Snellaert zijn ideaal trouw bleef : immers
meer of uit het openbaar 'even en gaat hij zich met wanneer in 1852 J. de Saint-Genois hem een staatsvernieuwde belangstelling met filologie (uitgave van betrekking suggereert, kan hij op dit voorstel niet ingaan, met als reden tot weigering : „in deze uitoefemiddelnederlandse teksten) bezighouden.
ning kunnen mijn plicht en mijn geweten in tweestrijd komen" (p. 113).
*
Heeft Ada Deprez de massa onderscheidene legHet totaalbeeld dat Ada Deprez' „Kroniek" ons van blokjes van de puzzel deskundig samengelegd, de
Snellaerts levensloop geeft, komt uiteraard tot stand tekening die ze Bruit distilleerde komt mede in enkele
op grond van een aaneenrijgen van meer en minder grove pennetrekken te voorschijn o.m. door de korte
belangrijke gegevens. Hierbij vallen soms belang- maar belangwekkende typering die ze soms bij de
wekkende details op. Zo b.v. stipt de auteur op blz. 19, aanvang van de bespreking van een jaaractiviteit
waar ze het heeft over Snellaerts deelname aan de geeft (o.m. voor 1840 (p. 52); 1841 (p. 59); 1842 (p.
Tiendaagse Veldtocht (1831) als legerarts in 't Neder- 61); 1844 (p. 67); enz...). Sours gaat het hier om een
lands leger, aan dat H. Conscience en Th. van Rijs- aanwijzen van werkzaamheden die verder niet in een
wijck in die periode „aan de andere kant van de barri- welbepaalde maand of op een precieze dag kunnen
Cade" stonden : een treffende samenloop van om- gesitueerd worden, of die verspreid liggen over een
standigheden... heel jaar (b.v. het aanstippen van Snellaerts herhaalEen andere detailkwestie misschien, die toch belang- de aandacht voor „nationaal" toneel en zang in 't
rijk is omdat ze duidelijk Snellaerts mild karakter aan- „Kunst- en Letterblad" in 1841 (p. 59). Deze algemene
toont, is de relatie Zetterman-Snellaert. In 1848 pro- aanduidingen of typeringen roepen als 't ware de
beert Snellaert Zetterman aan een betrekking als re- sfeer en het werkmilieu op waarin Snellaert zich in
dacteur bij de „Gazette van Gend" te helpen (p. 94); bedoeld jaar bewoog.
in 1850 doet Zetterman een aanval o.m. op Snellaert
*
in de „Nordischer Telegraph"; wellicht kon A. Deprez
in dit verband ook verwezen hebben op p. 109 naar
Zettermans bijtend artikel, voornamelijk tegen Snel- De hier besproken kroniek is echter niet alleen van
laert gericht, i.v.m. de bekroning van A. Bogaers en belang voor de kennis van de Snellaert-figuur zelf.
het voorbijgaan van J. Van Beers op een dicht- Ook aan heel wat 19de-eeuwse Vlaamse politieke of
wedstrijd in 1851 (cfr. „Het Taelverbond", 6de jg. - 7e literair gerichte feiten, instellingen of activiteiten —
deel (1850-1851), p. 565-576). Dat Snellaert vier jaar althans aan deze waarin Snellaert een ruim aandeel
later (in 1855) Zetterman op zijn sterfbed regelmatig had — wordt ruimschoots aandacht besteed. Op die
gaat verzorgen te Antwerpen, en na diens overlijden wijze vinden we o.m. enkele essentiele gegevens terug
in naam van het „Vlaemsch Gezelschap" een oproep i.v.m. doelstellingen en werking van de „Maetschappy
tot het publiek richt om de weduwe en de kinderen van Vlaemsche Letteroefening De Tael is gantsch het
van Zetterman te helpen (p. 125-126), stelt alleen Volk" (p. 29), of over de „Bydragen der Gazette van
maar zijn grootmoedigheid en vergevingsgezindheid Gend voor Letteren, Kunst en Wetenschappen" (p.
nog meer in het licht. 31); in het geval van het Willemsfonds liggen allerlei
Ook andere ogenschijnlijk minder zwaarwichtige voor- beschouwingen over bestuur, doel, werking, enz..., op
vallen, waarvan de kennis toch onontbeerlijk is om diverse plaatsen verspreid (o.m. p. 107, 112, 123, 127,
een evenwichtig beeld van de Snellaert-figuur te 134).
krijgen, wordt een plaats gegeven in de „Kroniek". Tevens zien we in de „Kroniek" ook duidelijk de breuk
Herhaaldelijk b.v. kunnen we uit de kroniek aflezen in de Vlaamse rangen zich geleidelijk meer en meer
dat Snellaert (vergeefs) naar een of andere betrek- accentueren. In 1847 reeds „bestaat er naast een duiking solliciteerde : in 1845 solliciteert hij naar een delijk afgebakende liberate richting een eager en moeiprofessoraat te Gent (p. 73-75); in 1849 en 1850 naar lijker te omschrijven zelfstandig Vlaamse stroming
een functie als geneesheer respectievelijk van de en een katholieke richting, (...)" (p. 86). In juni 1861
23

„is de scheuring tussen liberate Vlamingen en katholieke en onafhankelijke Vlamingen al bijna volledig
(...)” (p. 148). Snellaert scheen inderdaad niet aangewezen om als centrale figuur een beweging, die na
het afsterven van J.F. Willems naar alle kanten uitwaaierde, samen te houden en te beheersen.
Eens te meer blijkt eveneens uit deze Snellaert-kroniek het enorme belang van de briefwisseling die onze
Vlaamse geleerden uit de 19de eeuw erop nahielden,
en de absolute noodzakelijkheid deze te verzamelen,
te bewaren, en bij een politieke, biografische, historische, ja zelfs literair-historische studie te betrekken.
Ruimschoots kon A. Deprez hier een beroep doen
op de door haar gedeeltelijk reeds gepubliceerde
briefwisseling van Snellaert en de door haar onderzochte, nog in handschrift berustende brieven. Misschien werd in de „Kroniek" nogal veel belang gehecht aan de briefwisseling met J.A. De Laet (zie
vooral p. 43 tot 63), t.o.v. deze met J.A. Alberdingk
Thijm bijvoorbeeld, of zelfs deze met J.F. Willems 1.
De relatie Willems-Snellaert werd in een ander verband door A. Deprez echter reeds voldoende in het
licht gesteld 2.
Laten we hier volstaan met aan te stippen welke schatten voor de kennis van onze 19de eeuw eveneens
nog in dagbladen en tijdschriften uit die tijd verborgen
lagen en (nog) liggen; de auteur heeft hier nochtans
een voortreffelijk gebruik weten van te maken.
Het „Naschrift" op 't eind van de „Kroniek" biedt
de gepaste, noodzakelijke synthese, waarin de drie
krachtlijnen die Snellaerts leven bepaald en tevens
voortgestuwd hebben — de medische, de politieke,
en de literair-kritische en -historische — nog eens
extra belicht worden ; tevens wordt gesuggereerd
dat Snellaerts activiteiten op al deze terreinen
slechts ondergeschikt waren aan de „strijd om de
nationaliteit, in feite het unieke motief van dit vechtersleven" (p. 177).
(1) Volgens een mondelinge mededeling van Prof. Dr. A. Deprez zelf heeft
zip vooral uitvoerig aandacht besteed aan de briefwisseling Snellaert - De Laet,
omdat — naast het uitzonderlijk belang van bedoelde brieven in se — deze
briefwisseling op 't ogenblik van 't verschijnen van de „Kroniek" nog met
gepubliceerd was. De briefwisseling met J.A. Thijm b.v. wel.
(2) Cfr.: A. Deprez : Jan Frans Willems en Ferdinand Augustin Snellaert.
Een vriendschap. 1836-1846. P. 119-144 in : De Leiegouw. XIV (1972), afl. 2.
Kortrijk, 1972.
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Twee indexen, een op de persoonsnamen en 66n op
de zaaknamen, sluiten het geheel af. De „Index op
de zaaknamen" is selectief en kon meer uitgebreid
worden; we vinden er b.v. geen verwijzing naar de
„Augsburger Allgemeine Zeitung" welke ettelijke
malen in de „Kroniek" opduikt (o.m. p. 63, 67, 71, 75,
76, ...), of naar „De Vaderlander" (p. 50), „L'Emancipation" (p. 50), of „Astrea" (p. 103).
Een trefwoord of kerngedachte, telkens ontleend aan
de inhoud van de betreffende bladzijde, prijkt bovenaan op elke bladzijde als paginatitel, zodat de lezing
van die hoofdingen ons als 't ware een overzicht van
de „Kroniek" in 't kort meegeeft.
Talrijke illustraties, foto's, afgedrukte titelpagina's van
diverse werken, enz... geven aan het geheel een
levendig en fris voorkomen.
We kunnen het betreuren dat „bij het overschrijven
van de citaten (...) de oude spellingsvormen geelimineerd [werden]" (p. 5).
*

Ada Deprez heeft met deze „Kroniek van Dr. F.A.
Snellaert" een nieuwe schilderij opgehangen in de
galerij waar onze 19de-eeuwse grootmeesters worden
uitgestald. Bovendien wenst ze — blijkens de „Inleiding" — dat haar portretschildering „een spoorslag
[moge] zijn voor verder onderzoek over een figuur,
die ongetwijfeld meer de aandacht van de Vlamingen
heeft verdiend dan hem sedert zijn overlijden in
1872 te beurt is gevallen." Laten we evenwel gerust
zijn : het felt dat een Snellaert-comitó werd opgericht ; dat te Gent, Kortrijk en Antwerpen een tentoonstelling kon georganiseerd worden rond deze grote
Vlaamse figuur ; de verheugende vaststelling tenslotte dat het Snellaert-colloquium kon bogen op de
aanwezigheid van een merkwaardig aantal prominenten uit de Vlaamse cultuurwereld ; het zijn alle
zovele positieve aanduidingen die er ons doen op
vertrouwen dat de illustere Vlaming, de evenknie van
J.F. Willems, niet vergeten kan of zal worden.
M. DE SMEDT

SPIEGEL VAN DE NEDERLANDEN
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WORDT NEDERLAND ONREGEERBAAR ?

Wij schrijven deze rubriek niet in de eerste
laats voor onze Nederlandse lezers, maar
p
eerder voor onze vrienden in Vlaanderen.
En dan doet hetgemis aan het op de
voet volgen van de actualiteit een beetje
minderpijn. Want het gaat vooral om het
belichten van de achtergronden van de feiten, die in de Vlaamse bladen, uit de aard
van de zaak, slechts worden aangestipt.

De vorige maal hebben wij bij het schrijven
over depolitieke situatie in Nederland en
depogingen van informateur dr. Ruppert,
om de basis te le en voor een nieuw kabinet, min of meergeluk gehad. Op het
moment dat „Neerlandia" op de pers ging
schreven wij, dat dr. Ruppert zich naar de
Koningin zou be even om van zijn resultaat
verslag uit te brengen. En zo was het ook.
Nu liggen de zaken anders. Thans is de informateur mr. Burger bezig om de programma's van de confessionele partijen te
vergeliiken met de wensen en verlangens
van de z.g. progressieve drie ; de Partij
van de Arbeid, Democraten '66 en de Politieke Partij Radicalen. Of het resultaat zal
hebben is op dit moment onbekend. Wij
bedoelen dan de samenstelling van een
links kabinet met de medewerking van
enkele ministers uit de hoek van de KVP,
de ARP en de CHU. Men noemt een dergelijke constellatie een „links kabinet met een
wit randje". Daaraan is het nodige vooraf
egaan. Het is allesbehalve overdreven om
g
te beweren dat de drieprogressieve partijen, met de fractievoorzitter van de P.v.d.A.
in de Tweede Kamer, drs. J. den Uyl, alles
in het werk hebbengesteld om duidelijk te
doen blijken dat zij de regeringsverantwoordelijkheid op zich wensen te nemen.
Maar dan als een links kabinet met het
programma van de linkse drie. Ook wanneer mocht blijken dat het een minderheidskabinet zou zijn, hoewel niet allen
daarover in de driepartijen hetzelfde oordeel hebben dat dit nu de aangewezen we
zou zijn.
De confessionele drie hebbengeen directe
bezwarengeopperd tegen een samenwerking, maar dan toch wel zware reserves. Medewerking met links, geen bezwaar, maar dan met inspraak van de confessionele drie ten aanzien van het regeringsprogramma en de zetelverdeling in het
kabinet. Daarover zijn tal van besprekingen
gevoerd, heeft er een briefwisseling met
mr. Burger plaatsgehad en heeft ook de
informateur zijn mening niet onder stoelen
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of bankengeschoven en is er het nodige
in deers over geschreven en o.a. op het
congres van de PPR over gezegd. De laatstepolitieke groep wenste eigenlijk geen
enkele medewerking met de confessionele
drie en drs. Den Uyl moest er op het partijcongres in Wageningen aan te pas komen,
om degemoederen te sussen en duidelijk
te maken dat er in depolitiek voor het
bereiken van resultaten nu eenmaal water
in de wijn moet worden gedaan. De vrees
van de confessionelen om in het linkse
scheepje plaats te nemen is allesbehalve
ongegrond. Wanneer men de zaken onpartijdig beschouwt, en daartoe zijn wij in
deze rubriekgeroepen, dan worstelt men
in de linksepartijen met een bijzonder
duur lijstje van wensen. Men heeft daar
zelf ook begrip voor, want destijds werd
een werkcommissie in het levengeroepen
om het rodepotlood te hanteren en na
tegaan, of er ook iets zou kunnen worden
geschrapt. De moeilijkheid blijft dat de kiezers beloften zijn gedaan. En dan behoeft
men zich niet te verwonderen dat de to enstanders van de linkse drie thans zeggen,
laat zij het maar eens proberen om aan te
tonen hoe het wel moet met een begroting
die een enormgat vertoont, hoe tragisch
het ook ma g zijn, want er is nu eenmaal
geen geld voor allerlei wensen, hoe prijzenswaardig ook. Het opmerkelijke is dat alle
partijen, wanneer het op de rote problemen
aankomt dezelfde wensen hebben, al mogen
er dan ook verschillen zijn in ideologisch
opzicht wat de structuur van de maatschappij betreft.
Lukt het mr. Burger niet en mocht hi' genoodzaakt zijn de opdracht aan de Koningin
terug te even, dan is het nauwelijks te
voorspellen welke richting het zal uit aan.
Misschien wordt dan een informateur aangewezen uit de kringen van de KVP, hoewel daarbij bedacht moet worden dat juist
dezepartij bij de verkiezingen in 1972 gevoelige klappen heeft opgelopen en naar
buiten duidelijk aan het daglicht is getreden dat men het in eigen gelederen maar
bitter weinig met elkander eens is. Er heeft
zich zelfs een kleine scheuring voltrokken,
toen onlangs een roe 'e vooraanstaande
KVP-leden met anderengepleit hebben
voor de samenstelling van een werk roe
die een onderzoek zou moeten instellen
naar de oprichting van een nieuwe partij.
Een no al Nederlands verschijnsel, want
hetzelfde heeft zich een maandgeleden
voorgedaan in D'66. Het is dan ook moeilijk
om te beweren dat in allepartijen gelijk

wordtgedacht over de te volgen tactiek.
Men heeft in de kranten de namengenoemd van minister Schmelzer, thans demissionair, van oud minister-resident
p De
Jong en van de „grijze eminentie" van de
KVP,prof. dr. P. Steenkamp, hoewel hi"
Abraham nog niet heeft gezien. Alle drie
hebben in het verleden belangrijke rollen
in depolitiek gespeeld, hoewel op totaal
verschillende terreinen. Drs. Schmelzer heeft
de KVPgeleid in de Tweede Kamer, heeft
zijn intrede gedaan als minister van buitenlandse zaken met een bijzonder frisse kijk
op de din en en een goede pers in de
eigen gelederen, maar ook daar buiten. Oudpremier De Jong was een vertrouwde figuur
op de beeldbuis die de Nederlanders door
zijn nuchterheid aansprak. Prof. Steenkamp
was de architect van een voor nand kabinet en maakte naam als de voorvechter
voor een christen-democratischepartij ;
een ideaal dat steeds verder we g komt te
liggen. Want de drie confessionele partijen
hebben binnenskamers no al heel wat
moeten bespreken om juist op dit stuk
van zaken tot resultaten te komen. Prof.
Steenkamp sprak het vorig jaar dan wel
over een „verloving", maar van een „ondertrouw" laat staan van een„huwelijk” is
bitter weinig terecht gekomen. Mocht er
al in die richting een verandering worden
aangebracht in het patroon van het Nederlansepartijenstelsel dan is het alleen maar
te verwachten van de kant van de KVP.
En zal de ARP niet direct staan te trappelen
van ongeduld.
Moe er dan in de politieke situatie nog
weinig licht schijnen, wat de kiezers nog
nauwelijks interesse inboezemt, een ding
wordt steeds duidelijker : er schort lets aan
departijverhoudingen en velen menen dat
daarin verandering gebracht zou moeten
worden door nieuwe staatsrechterlijke structuren. In het sociale vlak is er evenmin
veel verandering waar te nemen. De inflatie
grijpt nog steeds om zich heen, werkgevers
en werknemers leven nog altijd met elkander in eengespannen sfeer. En bij dat
alles wordt het leven steeds duurder, doen
zich moeilijkheden voor in Suriname, blijft
het in de onderwijswereld van hoog tot
Iaag onrush en gaat er een week voorbij,
of er wordt op het Binnenhof gedemonstreerd.
GEERT GROOTHOFF

NOORD-ZUIDVERBINDING

Het zou een beetje overdreven zin om te
beweren dat de onlangs op 79 jarige leeftijd
overleden befaamde kunstschilder Raoul
Henckes een bruggebouwer is geweest tussen Noord en Zuid. Hi'j heeft het zelf ook
nimmer beweerd. Toch deed het hem in
de herfst van 1971goed toen er zo'n grote belangstelling bestond voor zin werk
dat in Antwerpen in het Museum voor Schone Kunsten werd tentoongesteld. Als jongeman kwam hij, na zijn studies in zin geboortestad Brussel en later in Mechelen
naar Nederland, waar hi' tientallen jaren
en gewerkt in het stille dorpheeftje Blaricum in het hartje van het Gooi.
Hi j leefde in afzondering. Hem bezoeken
was een voorrecht. Henckes was met alleen eengroot kunstschilder, die met Koch
en Willink in de dertiger jaren het zg magisch-realisme in an deed vinden, maar
ook een voortreffelijk schrijver. In zijn
kunstuitingen was hi' min of meer een onheilsprofeet. Zijn
eft
flood
inhe
de wereld
van de Nederlandse kunst een lee to achtergelaten.
Hetzelfde kangezegd worden van prof K
H. Heeroma, die is overleden. Zijn naam
was in de Nederlandse letterkunde een begrip en zijn verdiensten op wetenschappelijk terrein van de Nedersaksische taalen letterkunde werden in de kringen van
vakgenoten bijzonder hoog aangeslagen.
Onder de schuilnaam Muus Jacobsepubliceerde hi'j na 1930 tal van dichtbundels
en hi j behoorde tot de groep van de jonge
protestantse dichters en letterkundigen uit
die dagen. Een man die helaas, voor in de
zestig, te Jong is gestorven
*
Onlangs werd op een volkshogeschool in
Nederland eengesprek gevoerd over de
noodzakelijkheid van nauwere verbindingen
tussen Nederland en Vlaanderen uit hoofde
van het uitgangspunt dat er sprake is van
een Nederlands taal- en cultuurgebied, ondanks het bestaan van de staatsgrens. Een
actueel onderwerp, maar tevens een onderwerp dat al meer dan een eeuw de aandacht heeft. Het warenjonge mensen die de
gespreksgroep vormden. Duidelijk kwam in
degedachtenwisselingen tot uitdrukking dat
men bijzonder veel verwachtte van de persoonlijke contacten over en weer. Men onderschatte allerminst de invloed van velerleir
publicaties op dit gebied, maar meende
toch dat depersoonlijke ontmoetingen hellzamer zouden zijn voor het elkander leren
kennen en waarderen. Het is een opvatting

die steeds meer veld wint. En wij van onze
kant, diegaarne een lans breken voor het
steeds meer verwezenlijken van de culturele integratie van Noord en Zuid, kunnen deze ontwikkeling alleen maar toejuichen.
*
In dit verband is het belangwekkend te herinneren aan een uitspraak van dr. J.A. Hes,
die korte tijd geleden in Utrecht promoveerde in de sociale wetenschappen, nl.
dat de culturele eenheid nog maar al te
vaak te sterk een samenwerking is tussen
twee staten en niet van de bevolking van
die staten Die beide staten hebben allebe, eenpolitiek maatschappelijk centrum ,
voor Belie
g
is dat Brussel, voor Nederland
Den Haag. Er zou een sterker interregionale
samenwerking moeten komen. Een van de
stellingen van dr. Hes luidde : „De culturele
eenheid van het Nederlandstalige gebied
in Benelux zou in sterke mate bevorderd
kunnen worden door eengezamenlijke radioen televisiezender met een educatiefprogramma
„Een exponent van die staatssamenwerking
— aldus dr Hes — is ook de samenwerking tussen NOS en BRT, waarbij men
eindeloos karakterologische verschillen tussen degemiddelde Nederlander en de gemiddelde Vlaming teen elkander kan blijven uitwriiven Mijn ervaring met de Vlamin en is dat de verschillen tussen ons
en die mensen individueelgezien uiterst
g
enng zin. Maar als je die verschillen van
beide kantengaat vertienmiljoenvoudigen
dan is het totale verschil enormgroot.
Eel-) zender zoals mij die voor ogen staat,
zou dan ook inprincipe gesitueerd moeten
worden centraal voor beide landen en bemand moeten worden zowel door Nederlanders als door Vlamingen, die gewoon
door elkaar heen moeten kunnen werken
Degemeenschappelijkheid zou dan veel
sterker naar voren kunnen komen. Nu worden door de verveelvoudiging van personen
en interessen de minimale verschillen vergroot. Zo'n zender zou dan moeten worden
beheerd door een autoriteit, die door beide
regeringen wordt aanvaard en die een grote mate van zelfstandigheid bezit"
Wanneer men hierover spreekt en dieper op
doordenkt komt men tot de conclusie, aldus
dr. Hes, datjuist de staatkundige tegenstellingen tussen Nederland en Beige moeten worden afgezwakt. „Tussen de bevolkin en zin het immers een zuivere tegen-

stellingen, maar meer lacunes in wederzijds
begnp en contact. Logischerwijze gaat men
zo ook meer waarde toekennen aan de regio die de grens overspant. Dat begrip voor
elkaar kan mijn inziens dan ook het beste
bevorderd worden door een zender met een
educatiefprogramma. Er is zowel in Nederland als in Belie
een rote behoefte aan
g
een educatief radio- en televisieprogramma
in de breedste zin van het woord. Deeboden stof kan dan uiteenlopen van een
open universiteit tot de allereenvoudigste
cursus Verdere voorlichting over culturele
ontwikkelingen met sterk regionale accenten. Daarvoor zin niet meer zenders nodig,
slechts een zender dieprogramma's voor
alle regio's uitzendt".
Het leek ons zinvol in deze rubriek wat uitvoeriger op de opvattingen van dr. Hes
in tegaan, omdat zijn
oorstellen
v
volkomen
passen in het raam van de culturele integratie tussen Noord en Zuid.
*
Timmeren aan de Noord-Zuidverbinding.
Aan het nut daarvan wordt somsgetwijfeld.
Vaak hoort men, dat het weinig zin heeft te
streven naar de bevordering van de culturele integratie. Immers, zo luidt het dan,
welke betekenis heeft het wanneer men het
Nederlandse taal- en cultuurgebied in het
geheel van Europa beschouwt in vergelijking met de Franse, Duitse en Angelsaksische cultuurgemeenschappen ?
Het antwoord daarop van de zijde van prof.
Brugmans Millen wij onze lezers niet onthouden. De inleider stelde, ten aanzien van
de invloed van een kleinegroep dat die
g
root kan zinjn en vruchtbare initiatieven
van die zijde werkelijkheid kunnen worden
„Onlangs kreeg ik van een groep Deense
jongeren een vragenlijst Daarop stond onder andere : „Vreest u met, dat de kleine
volken in Europa zullen worden plat gedrukt door de machtigen ?" „Ik heb Brie
antwoordengegeven op deze vraag.
Allereerste : de zogenaamd „groten" in Europa zin, in wereldverband, op zijn hoogst
middelgroot en ze beginnen dat langzaam
ook te beseffen. Ten tweede : degroteren
zin
j
het niet steeds met elkaar eens, alleen
omdat zij groter zin. En ten derde : kijk
naar de complexloze Luxemburgers. Die zijn
minder ingetal dat de inwoners van Kopenhagen en toch hebben zij in de Europese zaken een rol gespeeld, onevenredig
aan hun kwantiteit.
Daarom : alsjeblieft
een minderwaardigheidsgevoelens, maar : prestatie !"
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HET BEGIN VAN HET EINDE ?

„I see nothing quite conclusive in the art
of temporal g overnment. But violence, dup
licit y and frequent malversation".
T.S. ELIOT

Belie heeft een nieuwe regering ! Na drie
maanden crisis een vijfpartijenregering met
drie koppen en niet minder dan 36 ministers en staatssecretarissen. Een Europees
record, een wereldrecord. Degroepsfoto
werd een spectaculair sukses. Ook kleine
nadelen uiteraard : te weinig plaats in het
parlement waar een stijfhoofdige oppositie
haar zitplaatsen niet afstaan wil en communicatiestoornissen tussen de vele leden
van deploeg. Zo gebeurde het dat minister
Cudell reeds na een week minister VDB
niet meer volgen kon i.v.m. de dienstplicht
en dat De Standaard het ultra-geheime antiinflatieprogramma van minister Claes op de
eerstepagina kon afdrukken nog vooraleer
alle ministers de tekst onder ogen hadden
ekre gen. Maar de 36 leden van het team
g
laten zichgelukkig zo snel niet ontmoedi en. Zij vormen immers „de grootste
fractie nu in hetparlement" (De Standaard)
en zij beseffen maar al te goed dat zij het
land moeten redden en daar is men nooit
talrijk genoeg voor. Minister Chabert (Nederlandse cultuur) verwoordde het treffend op een C.V.P. vergadering in Opwijk.
Ofwel weigerde de CVP haar medewerking
aan deze nieuwe regering, wat de verdere afbrokkeling van de natie zou betekenen ofwel werkt zij mee. De CVP verkoos zoals tijdens de voorbije twintig jaar
moedig de verdere verbrokkeling van de
natie te bestrijden en minister Chabert gaf
alvast het voorbeeld door zelf een ministerportefeuille voor zijn rekening te nemen.
Een. „rote" regering voorwaar.

„King rules or barons rule : the strong man
strongly and the weak man by caprice.
They have but one law : to seize the power
and keep it".
T.S. ELIOT

Toch is de analyse van minister Chabert
naar wij menen maar al te juist. Twee jaar
nadat de regering Eyskens jubelend aankondigde dat de zo as goedgekeurde
grondwet het begin van een nieuw Bel
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betekende zijn de scheuren in het gebouw
dreigender dan ooit. Erger zelfs, de basis
zelf van de Belgische samenleving, het geloof in hetparlement als democratisch middel om een oplossing te vinden voor moeilijkheden en geschillen, wordt voor het
eerst sinds de jaren dertig zo grondig ondermijnd dat een radikale koerswijziging
nodig is wil men het land voor ergere
kwalen dan degemeenschapsproblemen behoeden.
Grotegroepen van de bevolking zijn snel
bezig tot het bewustzijn te komen dat de
regeringspartijen zich zonder een . oplossing
te kunnen realiserengewoon aan de macht
vastklampen. Waar de oude regeringspartijen een 2/3 meerderheid meer vinden worden de liberalen diegisteren nog het ene
en onverdeelbare vaderland verdedigden
(reddingsboei en baksteen) als nieuwe mankracht aan boordgehaald.
De eigenlijke oppositie, de federalisten, die
bij elke verkiezing weer nieuwe vooruitgang
boeken krijgen nog steeds een enkele
macht. Men beseft niet dat men zodoende
de werking van de democratie volledig uitholt. Bij het duidelijke failliet van twintig
jaar regeringsbeleid past maar den democratisch antwoord : een kans bieden aan de
partijen die al die tijd een andere oplossing voor staan. Verkiezingen die de oppositie versterken vormen slechts een ti'delijke uitlaatklep voor de ontstemde publieke opinie. En daarna wil die publieke
opinie eindelijk op parlementair vlak
wel eens resultaten zien. Regeringspartijen
die een dergelijke duidelijke trend in de
p
ublieke opinie als onbestaande naast zich
le en brengen de democratie zelf in gevaar.
Er zijn beangstigende sporen van. Steeds
meer mensen, vooral jongeren, zien de
straat als de enige plaats waar zij hun
rechten verdedigen kunnen. Wij hebben het
niet overgeorganiseerde massabetogingen
zoals de Vlaamse marsen die op de bewustwording van de publieke opinie gericht
zijn en verder drukking op de volksvertegenwoordigers uitoefenen willen. Deze betogingen versterken veeleer het democratische bewustzijn omdat zij het parlement
duidelijk als de plaats beschouwen waar de
beslissingen getroffen worden. Neen, wij
denken aan de steeds talrijker betogingen
die helemaalgeen heil van het parlement
verwachten maar veeleer in de ontwrichting

van de maatschappij en in straatgeweld het
middel zien om recht of te „dwingen". Wij
hebben na de scholierenstaking teen
gde
voorziene wijziging aan de dienstplicht (de
zgn. voorstellen VDB) aan twintig jonge
stakers de vraag gesteld of zij in een democratische samenleving dan geen enkele
instantie kenden diegeacht was de belangen van de burgers, in casu de scholieren,
te verdedigen. Geen antwoord. Wij hebben
toes vlakaf de vraag gesteld of zij niet
geloofden dat hun volksvertegenwoordigers
de belangen van zoveel jonge mensen desg
noods teen
de plannen van een minister
in veilig zouden stellen. Niet een 'on ere
geloofde in die mogelijkheid. En dat is voor
degoede werking van onze democratie
toch wel een heel bedenkelijk verschijnsel.
En intussen woekert de kwaal onverminderd verder. Blinde machtshonger maakt
het broodnodige gesprek tussen de traditionelepartijen en. de federalistische oppositie nog steeds onmogelijk. Om de macht
in eigen handen te houden worden tussen
de traditionele regeringspartijen steeds opnieuw koopjes gesloten, steeds opnieuw afspraken gemaakt om totaal verschillende
problemen op de meest onverkwikkelijke
manier aan elkaar te koppelen. Voor wat
hoort wat, is het motto. De jongste afspraken i.v.m. het school act zijn er het typische bewijs van. Het ganse school probleem wordt herleid tot het vinden van een
verdeelsleutel voor de vele, vaak volstrekt
nutteloos aangewende mil' die omwille van een verkeerd begrepen schoolvrede over de onderwijsnetten uitgestrooid
worden. Aan de eigenlijke noden van het
onderwijs wordt niet de minste aandacht
besteed. De onderwijsmensen kregen niet
eens inspraak in de dans der miljoenen.
Zo worden de reele onderwijsnoden en dus
de belangen van de jeugd opgeofferd aan
partijbelangen. Ons onderwijsbudget zal
weldraproportioneel een der hoogste ter
wereld worden maar de noden van het onderwijs worden er niet door opgelost. De
jeugd en de onderwijswereld vragen objectieve criteria voor subsidiering, geen
touwtjestrekkerij tussen
machtsblokken.
Wanneer hetparlement straks, spijt de vele nieuwe miljoenen, weer een grotere
visie kan opbrengen dart het betalen van
offergeld voor het bewaren van de schoolvrede zullen tienduizenden jone
mensen en
g
opvoeders daar hun besluiten uit trekken.

KORT GENOTEERD

Er wordt in Belie voldoende geld voor
het onderwijs uitgegeven. Het wordt alleen
verkeerdgebruikt. Het parlement kan metterdaad bewijzen dat het de echte onderwijsbelangen boven de partijbelangen stelt.
Maar niemand koestert ter zake nog veel
illusies. De snelle afbraak van onze democratie zal voortgezet worden. Men zal verder aanklagen hoe de jeugd door beroepsagitatoren misleid wordt en weigeren in te
zien hoegroot de ontgoocheling en de verbittenng eigenlijk wel reeds geworden zijn.
Is er dan nietsgoeds te vertellen over de
nieuwe regenng ? Natuurlijk ! Om een punt
te noemen maar : voor het eerst sends het
bestaan van Belie krijgen wij een Viaamse
minister op Buitenlandse Zaken : de heer
Van Elslande. Wij hebben op deze plaats
te vaak de franstalige hegemonie op Buitenlandse Zaken aangeklaagd om ons niet
oprecht te verheugen over de late doorbraak. Er zijn nog andere lichtpunten maar
wij zullen niet vlug het klimaat van algehele spot en onverschilligheid vergeten
waann deze regering van start gegaan is.
Het is wellichtgeen holle retonek wat wij
op duizenden FDF-aan in de
Brusselse agglomeratie lezen kunnen ; La
Fin Du Regime Wij ho en dat het straks
niet te laat is
L. UREEL

NEDERLANDS CULTUREEL CONTACT

VLUCHTELINGEN LEREN NEDERLANDS

In het begin van het jaar overfeed dr. J.A
ar oud, die ruim 25 jaar
de Koning, 73 ja
voorzitter isgeweest van het Nederlands
Cultureel Contact (N.C.0 ). Dezelfde dag
nog (19 januari) had hi' een vergadenng
geleid van de Raad van Afgevaardigden
waarop de heer This Boo tot algemeen
secretaris werd benoemd.

Temidden van de bossen van Nieuw Milligen op de Veluwe lit het vakantiebungalowpark „Rabbit Hill". Enkele weken gelezen werden hier, in de tot kiaslokalen omgetoverde zomerhuisjes, de Iaatste cursussen in de Nederlandse taalgegeven aan
uit Oeganda gevluchte Aziaten. Het de partement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk bracht de vluchtelingen in
„Rabbit Hill" en in het dorp Bennekom onder. In december werd een begin gemaakt
met hetgeven van de lessen onder leiding
van de Stichting Bijstand Buitenlandse Studerenden (SBBS).
Tergelegenheid van het beeindigen van
de cursus reikte de heer F. Koote, oud-al9 emeen voorzitter van het ANV, in de leslokalen een 20-tal woordenboeken(EngelsNederlands en Nederlands-Engels) uit aan
enkele cursisten. Het was een symbolisch
ebaar, waarbij de heer Koote mededeelde,
g
dat alle cursisten van „Rabbit Hill" en Bennekom, 185 in totaal, twee woordenboeken
ontvangen. Bij de uitreiking waren o.m. aanwezig de directeur van de SBBS, drs. L.P.
van den Berk, de docenten ter plaatse, de
heer Van der Bie van de afdeling voorlichtwig van het departement van CRM, vertegenwoordigers van het ANP, de dagbladen de nieuwsbladenpers, alsmede de directeur van het ANV.

De heer Boo y heeft daarmee de plaats ingenomen en het werk overgenomen van
mevr H.W. Boersma-Smit die als bestuursgedelegeerde Jaren lang voor het N.C.0
een steun vangrote betekenis is geweest

NEDERLANDSE AMATEURARCHEOLOGEN
WERKTEN IN OOST-VLAANDEREN

Er bestaan tal van mogelijkheden voor Nederlanders en Vlamingen met elkaar in
contact te komen, zoals bezoeken over en
weer. Een voorbeeld daarvan willen wij niet
ongenoemd laten. In de zomervakantie van
ditjaar brachten 40 jonge amateurarcheologen 11 werkdagen door in Oost-Vlaanderen en werkten mee een stuk historie
van de Baudeloo abdij in Sinaai, in de
buurt van Koewacht, aan de vergetelheid
te ontrukken. De organisatie was in handen
van het verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen mede
onder leiding van de secretaris Alfons de
Belie. Naast de werkzaamheden die een
verbiuffend resultaat aan waardevolle vondsten opleverden was er voor gezorgd dat
dejongens en messes
j
een excursie konden
maken naar Gent. Voor de eerste keer werden zg kinderpotten in Vlaanderen gevonden ; aardenpotten waarin de stoffelijke
resten van onvoldragen kinderen werden
bijgezet. Er werden zelfs overblijfselen in
de bodem aangetroffen uit het Steentijdperk, alsmede oude munten. Het is tevens
de bedoeling geweest om de constructie
van de bouw van de Baudeloo Abdij te
achterhalen. Het meest waardevolle van het
initiatief was dat men met man en macht
dit werk heeft aangepakt want op de plaats
waar de opgravingen werden gedaan wordt
een nieuwe woonwijk gebouwd.

DE HEER P. BURGER —
RIDDER ORANJE NASSAU

De heer P Burger in Den Haag, secretarispenningmeester van de Haase afdeling van
het ANV en oud-lid van het hoofdbestuur,
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dringt tenslotte door.
Educationpermanente
dat is high en clean 1

is onlangs benoemd tot ridder in de orde
van Oranje Nassau. De onderscheiding
werd toegekend naar aanleiding van de
vijftigjarige werkzaamheid van de heer Burger in de vervoerssector. De heer Burger is
hoofd-administrateur van Holland SafariVervoerscentrum N.V.
Wethouder mr. dr. W.K.J.J. van Ommen
Kloeke van Den Haag, die de mededeling
van de benoeming deed, wees daarbij ook
op de verdiensten van de heer Burger op
maatschappelijk terrein •; genoemd werden
zijn activiteiten voor het ANV, voor de Benelux, aismede voor deplaatselijke Nederlandse Hervormende kerkgemeenschap
en depolitiek. Onder de aanwezigen beyond zich ook de algemeen voorzitter van
het ANV dr. W.H. van den Berge.

Of we er ook lets mee doen
dat staat nog te bezien !
We zijn geweldig inventief
dat had u zeker dOOr,
we kénnen onze moedertaal
maar spreken 't zelden hoor !
We zoeken naar een synoniem
dan voelen w'ons superieur.
Wie het daar niet mee eens kan zijn
die is een ouwe zeur.
„We ontkomen niet aan vakjargon".
lk vraag : van wellek vak ?
en als u niet het antwoord weet,
dan ze g ik : kouwe kak !

ONZE MOE-HOEDERTAAL

NATIONALE PARKEN
EN NATIONALE LANDSCHAPPEN

Onder bovenstaand kopje schreef mevrouw
Lies de Vries-Boeken het onderstaandegedichtje dat werd opgenomen in „De Toorts",
het maandblad van het Nederlands Instituut
voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk in Nederland.
We zijn niet meer bewogen
maar we zijn geengageerd.
We hebben het niet druk
maar zijn geoccupeerd.
Het lijkt misschien onwerkelijk
maar het is irreeel.
Het lijkt niet adequaat
maar het is essentieel.
Het hoort bij onze immitsj,
we zijn ambi-valent,
het is ook to-the-point
als je je Nederlands goed kent !
Houden wij van Frankrijk
dan zijn we francofiel.
Vinden we een meisje mooi
dan heeft ze sex-appeal.
Zijn we goed ontwikkeld
dan zijn we erudiet
orgoed geproportioneerd,
dat weet ik eigenlijk niet.
Zal ik eens lets niet weten ?
dan had ik een black-out !
of een flash-back of no know how,
dat isgeloof ik fout.
Een applicatiecursus
dat isgeen handwerk hoor !
Maar lets van de intentie
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„Nationale landschappen is een betere
term dan nationale landschapsparken, want
bij dit laatste wordt al te snel gedacht aan
boeren, die met rijkspetten op agrarische
schijnbewegingen moeten maken en die niet
de kans hebben een redelijke bedrijfsvoering te scheppen. Zo is het niet en zo kijkt
g
ook CRM niet teen
dit probleem aan".
Aldus staatssecretaris H.J.L. Vonhoff van
cultuur, recreatie en maatschappelijk werk
op de algemene vergadering van de Geldersche Maatschappij voor Landbouw op
donderdag 25 januari 1973 te Arnhem, waar
hi' sprak over het onderwerp : „Landbouw
en landschap".
De „Kota inzake een systeem van Nationale
Parken en Nationale Landschapsparken in
Nederland" — in eerste instantie een interne ambtelijke nota — is in de openbaarheldgebracht om de discussie over deze
aangelegenheden te bevorderen.
„Deze interne ambtelijke notities zullen zeker niet het laatste woord zijn". „Alle belanghebbenden zullen volop de gelegenheld krijgen hierop te reageren en hun
mening kenbaar te maken. Het ontwikkelen
van eengoed landschap is zonder medewerking van de landbouw en andere grondeigenaren niet wenselijk en niet mogelijk",
aldus de heer Vonhoff.
De staatssecretaris die uitvoerig sprak over
de te volgen procedure, merkte op dat er

bij de nationale landschappen naast de puur
landschappelijke vele andere belangen meespelen. Met name dacht hi' hierbij aan in
het landschap voorkomende monumenten
als kastelen, oude boerderijen, molens, enz.,
doch ook aan verkeerswegen, dorpen en
kleine industriele eenheden. Eengestoffeerd landschap heeft volgens hem niet alleen esthetische maar ookpraktische waarde.
De heer Vonhoff : „Gelderland is ook in
dit opzicht een uiterst interessant gebied.
Nationale landschappen en nationale parken in spe zijn reeds voorhanden. Bij deze
laatste is te denken aangebieden van tenminste 1000 ha, bestaande uit natuurterreinen, wateren en bossen met een bijzondere natuurlijke en landschappelijke gesteldheid en een bijzondere planten- en
dierenleven.
Het is overigens onverstandig de conclusie
te trekken, dat van de zijde van de overheid op korte termijn rote aankopen gedaan zullen worden. Wij zijn nog niet aan
een aanwijzingsfase toe. De discussie komt
nupas goed op gang. Eerst moet echter
de zogenaamde Commissie-Verhoeve haar
advies uitbrengen. Zoals de zaken zich nu
aan ons voordoen, zal aan het eind van de
jaren zeventig het beleid zijn uitwerking
hebben en zullen de eerstegebieden als
„Nationaal landschap" aangewezen kunnen
worden".

DE POST VAN HOLLAND

is het or aan van de NEDERLANDSE BOND
IN DUITSLAND e.V. opgericht in 1921. De
Bond is de overkoepelende organisatie van
ruim 50plaatselijke verenigingen in Duitsland, en streeft naar de verwezenlijking van
de ideele, waaronder bijzonder culturele, belangen van de Nederlanders in Duitsland.
DE POST VAN HOLLAND tracht in de meest
ruime zin voorlichting omtrent Nederland to
geven, immers is deze vaak onvoldoende.
De Nederlanders in Duitsland onderhouden
hun maandblad onbaatzuchtig. Derhalve kost
een steunabonnement slechts DM 10,— f.
10,— of 140 bfr.per jaar. Proefnummers gratis.
Bondssecretaria : Sabinenweg 51,
433 Wilheim-Ruhr 16.
Aanbevolen !

SCHOOLKRANTENWEDSTRIJD

De Werkgroep van on ere leden van het
ANV organiseerde een wedstrijd voor leerlinen van het middelbaar onderwijs, verdeeld in tweegroepen : een groep van 12
tot 15 jaar en een groep van leerlingen
van 16 tot 19 jaar. Voor de eerste groep
luidde de opgave een verhaal te schriiven
over reisindrukken in Nederland, of in
Vlaanderen. De oudere leerlingen konden
een keuze doen uit de beantwoording van
drie vragen.
Er zijn twee werkstukken uit de tweede
groep met een hoofdprijs beloond. Er
worden voor opstellen van de beide groepen aanmoedigingsprijzen gegeven, in de
vorm van boeken.
De jury heeft gemeend tevens een hoofdprijs voor de eerste groep te moeten toekennen nl. aan Stefaan Voets (15jaar),
leerling van de 3de kias wet. A van het
St. Paulusinstituut in Gent. Stefaan heeft
het meest vlotte stukje geschreven ; een
goed reisverslag waarin hi heel wat feiten
de revue laatpasseren en de lezers werkelijk een indruk knjgen hoe hi en zijn
vrienden de dag hebben doorgebracht. In
de tweedegroep zijn twee hoofdprijzen uit
de busgekomen. De 16- an Henk Huizenga uit Assen „muntte uit door de knappe
engoed geschreven uiteenzetting in zijn
opstel over de betekenis van de grens
g
tussen Nederland en Belie".
De andere winnaar in de tweedegroep is
Guy Taerwe uit Zevergem, leerling van het
St. Paulusinstituut in Gent, met zun opstel
dat hi j de Mel heeft gegeven „Och Lieve
Heer,geef mijen
e kilo Vlaandren en een
kilo Nederland", naar Miel Cools. Guy
schnift kort, bonds en prettig leesbaar
Voor hetgenoemde drietal is er een reisje
in het verschiet. Inmiddels staat een nieuwe
wedstrijd op stapel I Maar dan voor alle
jongeren uit de genoemde leeftijdsgroepen
De bekroonde opstellen laten wij thans
volgen.

EEN REISBESCHRIJVING

Ditjaar ging onze studiereis, tijdens het
,
Allerheiligenverlof
naar Amsterdam. We
vertrokken vroeg en de autocar bracht ons
door het Vlaamse en Nederlandse landschap, via Antwerpen en Breda, naar Amsterdam. In het aangewezen hotel werden
de kamers vlug bezet en konden wij ons
tegoed doen aan een heerlijke Hollandse
koffietafel.

jachtluipaarden vrij rondlopen. Bij de teIn de namiddag brachten wij een bezoek
rugweg werd nog even halt gehouden te
aan 66n derpronkstukken van Amsterdam ;
Kruibeke. In de avondschemering rezen de
het Rijksmuseum. De pas gerestaureerde
torens van Gent in de verte op. De reis
„Liefdesbrief" van Vermeer stond in het
was teneinde, tot ieders uitgesproken volmiddelpunt van de belangstelling. De andoening.
dere schilderijen,die de geschiedenis van
Holland uitbeelden,
verdienden echter ook
STEFAAN VOETS (15 jaar)
ieders aandacht. Hetgeheel van dit kunstGent
ammonium doet duidelijk aanvoelen hoe
p
nauw Noord- en Zuid-Nederland vroeger
met elkaar verbonden waren Na deze
esthetischgevulde namiddag werd de
DE BETEKENIS VAN DE GRENS TUSSEN
dag besloten met het bliwonen van de
NEDERLAND EN BELGIE
musical „Promotie, Promotie" in het theater
Carró Het optreden van de artiesten werd
omlijst door prachtige, veelkleurige decors
Om deze kwestiegoed onder ogen te zien,
en eenpuik orkest
dienen we terug te aan naar de tijd waarDe volgende morgen stonden wij allen slain degrens gevormd werd. Zoals u weet,
perig op en vertrokken naar de rederij Plas
vielen de Nederlanden in de middeleeuwen
om een rondvaart te maken op de Amsteronder 66n bestuur. Afgezien van de onderdamsegrachten. Hier werd ons nogmaals
line twisten wist dit gebied zijn eenheid
aan de hand van talrijke oude gebouwen de
in velerlei opzichten te bewaren. Toen de
geschiedenis van deze havenstad toegeReformatie in de 16de eeuw weerklank
licht. Na deze rondvaart werd een bezoek
vond, kon men ook in de lege landen haar
gebracht aan de diamantslijpenj A. van
aanhangers vinden. Aanvankelijk hield het
Moppes en Zoon. De prachtige tentoonstelprotestantisme in Noord- en Zuid-Nederland
ling toonde ons hoe uit ruwe steen, een
gelijke tred, maar in 1568 kwam de kink in
kostbaargeslepen diamant kan vervaardigd
de kabel. Alva kwam met zijn Spaanse leworden.
gerscharen naar Nederland om orde op zaOnder leiding van een koddige gids maakken te stellen. Ditgelukte hem overigens
ten we in de namiddag een City Tour in
maargedeeltelijk; alleen 't zuiden werd veren rond Amsterdam. Wij konden ons rekenoverd. Noord en Zuid werden dus van elschap even van de woonproblemen der
kaargescheiden. En hier valt al een zeAmsterdammers en de crisisperiode die de
keregrens tussen het latere Belie en
huidige Nederlandse jeugd thans doorNederland. Terwijl het Noorden zich in vrijmaakt. De opeenhoping van de „hippies" in
held kon ontplooien, zwichtte het zuiden onhet Vondelpark illustreert tenvolle de to ender het Spaanse juk Deze gebeurtenissen
strijdigheden die zich thans voordoen tusbrachten uiteraard een scheiding teweeg
sen dejongeren en de voorgaande geOok op godsdienstig gebied viel nu een
neratie
grens. Het zuiden bleef rooms en het noor's Avonds werd besloten een recente film
den werdprotestants. Dit zijn alle historisch
tegaan bekijken : „De Inbreker" De Neevormde grenzen. Maar is er nu ook een
g
derlandse filmactrice, Willeke van Ammelandere reden, waarom een grens (uitgezonrooy, speelde een van de hoofdrollen. Zij
derd de staatkundige) bestaat tussen Belvertolkte de figuur van een meisje dat haar
gie en Nederland en in hoeverre is deze
ouderlijke woning had verlaten en verslaafd
grens juist.. lk dacht het wel
wasgeworden aan drugs. Dit familiedrama
Laten wij de cultuur eens in ogenschouw
belichtte nogmaals de cnsistoestand waarnemen. Men moet echter wel bedenken dat
in vele jone
g
mensen zich thans bevinden.
het zeer moeilijk is de cultuur van een land
De laatste dag werd ingezet met een begeheel te leren kennen. Derhalve valt het
zoek aan het Anne Frankhuis. Velen onder
niet te ontkennen, dat Nederland en Vlaanons kenden degeschiedenis van dit Joodse
deren een cultuurgebied vormen. Maar de
meisje dat omkwam in de nazikampen ti
cultuur verschilt in noord en zuid in bedens de Tweede Wereldoorlog Het ingepaalde facetten. Zo verschilt de taal en het
richte museumgaf ons een beeld van de
taalgebruik van de Vlaming toch duidelijk
ontbenngen, martelingen en de dodengang
van de Joden tussen 1940 en 1945.

van die van de Nederlander. Ook het yolks-

Nadat we Amsterdam verlaten hadden, reden wij door het uitgebreide safari der
Beekse Bergen waar leeuwen, bavianen en

karakter van de Vlaming is anders. De Vlamin g is minder zelfverzekerd, minder kritisch. Vlamingen zijn in hun uitingen an-
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ders als de Nederlanders. Hungeloofsbelevenis is veel kleuriger en spontaner als
die van ons. Het zou te ver voeren om de
beide volkskarakters uitvoerig te behandelen. In bovenstaandepunten verschilt de
Vlaming van zijn noorderbuurman. Lange
Jaren van Spaanse en Oostenrijkse heerschappij zijn mede bepalend geweest voor
het Vlaamse volkskarakter. Dot verschil in
volkskarakter betekent dat er eengrens
g
valt te trekken tussen Nederland en Belie.
Nu rijst misschien de vraag ; kunnen wij
dezegrens negeren of nog sterker uitwissen ? Is het mogelijk een scheiding, die zich
in 4 eeuwen voltrokken heeft, in korte tijd
ongedaan te maken , Kunnen wij noord en
zuid zo in elkaar doen overlopen dat zij
een volkskarakter bezitten ? Het lijkt mij
niet waarschijnlijk.
U zult zich misschien herinneren dat men
in het verleden al eensgetracht heeft om
de scheiding ongedaan te maken. De hereniging van noord en zuid bleek een misrekening. De latere Bel en kwamen in opstand en stichtten een eigen staat. Deze
gebeurtenissen even er duidelijk blijk van
dat noord en zuid van elkaar vervreemd waren. Hetprotestantisme van het noorden
en het rooms-katholicisme van het zuiden
konden niet samengaan. Er werd, behalve
een staatkundige grens, ook een grens getrokken tussen tweegodsdiensten
Wat betekent nu, 150 jaar later, de grens
voor ons Nederlanders ? Wij voelen ons
vaak alleen maar verwant aan de Vlamingen vanwege onze gemeenschappelijke taal
of historie. Degrens is vervaagd. De godsdiensten staan niet meer zo sterk to enover elkaar, de Benelux en de EEG hebben staatkundige scheidingen vervaagd.
Maar nochtans is er een scheiding. Waaruit
deze scheiding bestaat heb ik reeds tevoren vermeld.
Wat moeten wij doen om te bewerkstellien dat het Nederlands cultuurgebied
hechter aaneengroeit ? Culturele banden,
uitwisseling van gedachten, kunst en literatuur kunnen bijdragen tot een hechtere
band tussen Nood- en Zuid-Nederland. Wij
zullen moeten ijveren voor een openhartiger
verstandhouding binnen de Nederlandse
cultuur. De middelen zijn er en moeten
ten voile uitgebaat worden.
Er lit een grens tussen Belie en Nederland, maargeenszins een barriere !
HENK HUIZENGA (16 jaar)
ASSEN
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Gekleed in een sportpak en een shirt, met
open kraag, beladen met Blankenbergse
kreeften engarnalen, en met de vriendelike handdruk van de Blankenbergse burgemeester, be on A. Vondeling, aan de
Belgisch-Nederlandse grens aan een minifietsende verkiezingsstunt van 400 km.
Hetging er echter vroeger niet zo vriendschappelijk aan toe aan die Belgisch-Nederlandsegrens, integendeeld zelfs.
Degehele middeleeuwen waren er weinig
p
roblemen tussen Noord en Zuid, enkel na
de onafhankelijkheid van de Noordelijke
Provincies be on de tegenstelling en de
vervreemding tussen beide toe te nemen.
Die tegenstelling vond haar hoogtepunt in
de 16e en vooral in de 17e eeuw. Hollandse true en schrokken er niet voor terug
Brabant en Vlaanderengeregeld te brandschatten, ook de verfransing die onder Napoleon vaste voet kreeg bij de leidinggevende kiasse, deed aan de verstandhouding een goed.
Van deze tegenstelling, die zich ook op
ekonomisch vlak uitte blijft nu gelukkig
weinig over. Die ekonomische tegenstellinen waren toen zo groot dat Nederland
zelfs verhinderde dat de Indische Comagnie werd opgericht, het verbood zelfs
P
de invoer van Vlaams linnen en de zijdeindustrie die in Antwerpen bloeide werd
definitiefgeschorst na een ultimatum van
onder andere ... Nederland. De blokkade
van de Schelde door Farnese betekent dan
definitief de onder an van Antwerpen als
handelsstad. In honderdjaar tijd verlaten
tweederde van de Antwerpenaren hun stall
en trekken naar het Noorden dat door die
immigratie een periode van ekonomische
bloel kent. Holland ontwikkelde zijn vloot,
voerde handel en koloniseerde, terwijI
Vlaanderen tot Maria Theresia moest wachten om terug wat welvaart te kennen. Nu
nog zijn de Nederlanders een handelsvolk,
zij bezitten een sterke vloot en de grootste wereldhaven die hunproducten en hun

als hechterepartners. De geringe betekenis van degrens zal nog vervagen in een
verenigd Europa, en zal uiteindelijk nog enkel als een voorbeeldgelden van de verdeeldheid die vroeger heerste tussen beide
landen. Zij zal ten slotte te herleiden zijn
tot wat nu onzeprovinciegrenzen betekenen ; enkel een administratieve rol. De
grens tussen beide landen die eens de
harde scheiding vormde tussen twee ekonomisch sterk konkurrerende landen, heeft
nu bijna enkel een staatkundige, en bijna
een praktische betekenis meer.
g
Toch heeft diegrens nog een andere betekenis, depolitieke tegenstelling, de verschillendegodsdiensten te noemen die een
verandering van de volksaard tussen beide
teweegbracht. Er groeide een mentaiiteitsverschil tussen de strakke, nauwkeurige,
strikt logisch redenerende Nederlander en
zijn goedluimige, niet zo nauwlettende
Vlaamse buur. De Nederlander kijkt in de
toekomst enplant. Het lisselmeer wordt
drooggelegd en duizenden hektaren nieuwe
grond worden bijgewonnen ; zijn luchtvaartmaatschappij boekt geregeld winsten en
hij zorgde voor de grootste haven ter wereld. Vlaanderen wordt somsgekenmerkt
door besluiteloosheid en tweeslachtige,
niets oplossende beslissingen. Om slechts
een voorbeeld te noemen • reeds jaren zitten wij verveeld met de vraag : Antwerpen
of Zeebrugge als nationale haven. Wij
steunen beide havens zodat wij geen echte
moderne en sterke wereldhaven bezitten.
Maar toch heeft Vlaanderen talrijke kwaliteiten, het heeft onder andere een verleden waarop weinig landen bogen kunnen
en als centrum van het verenigd Europa
heeft Vlaanderen eengrote toekomst.
Samen zouden Nederland en Vlaanderen
een bijna ideaal yolk vormen, daarom ook
vraagt Miel Cools een kilogram Vlaanderen
en een kilogram Nederland. Misschien klinken deze woorden een weinig simplistisch
als titel van een artikel over de VlaamsNederlandsegrens, toch bevatten zij een
diepe waarheid : Vlamingen en Nederlanders bevatten veel komplementaire kwaliteiten.
Alhoewel degrens tussen Vlaanderen en
Nederland nog louter een staatkundige waar-

naam over de hele wereld ronddragen.

de heeft, duidt hij ook twee verschillende

Langzamerhand vervaagt nu ook de ekonomische tegenstelling en gaan beide Ianden samenwerken ; de Benelux, die in 1944
werd opgericht, is daarvan een eerste bek in
wijs,
oode West-Europese Unie, de
Raad van Europa, de E.G.K.S., de E.E.G. en
de NAVO vinden ze mekaar steeds terug

leefgemeenschappen aan. Er heerst nog
steeds een mentaliteitsverschil tussen Noord
en Zuid, maar hopelijk zal Miel Cools ooit
eens zijn weegschaal kunnen opbergen...

„OCH LIEVE HEER, GEEF MIJ EEN KILO
VLAANDEREN EN EEN KILO NEDERLAND"
(Miel Cools)

GUY TAERWE
ZEVERGEM

ALGEMENE VERGADERING A.N.V.
OP 14 APRIL IN HILVARENBEEK
De Algemene Vergadering 1973 van het A.N.V. wordt gehouden op zaterdag 14 april a.s. in het gemeentehuis van Hilvarenbeek, om 11 uur.
Het hoofdbestuur heeft besloten geen openbare bijeenkomst te houden na
de behandeling van de huishoudelijke agenda.
Na de vergadering kan men aan een Brabantse koffiemaaltijd aanzitten ,
de kosten zijn voor eigen rekening, p.p. f. 10.- Daarna bestaat er de gelegenheid een uitstapje te maken Haar de Beekse Bergen (Safari-park).
De kosten daarvan bedragen f. 3.50 per deelnemer.
De maaltijd en het uitstapje zijn bedoeld om oude banden te verstevigen,
of nieuwe aan te knopen.
Wanneer men gebruik wenst te maken van de maaltijd en het uitstapje,
of van een van beide, dan gelieve men hiervan kennis te geven aan het
Verbondsbureau, Surinamestraat 28, Den Haag, of aan het secretariaat
Vlaanderen, Jan van Rijswijcklaan 28, 2000 Antwerpen.

18e FRANS-VLAAMSE KULTUURDAG
Op 13 mei wordt in Rotterdam de 18e Frans-Vlaamse Kultuurdag gehouden in de aula van het Emmaiiskollege, Breitnerstraat 92. Inleiders zijn de
heren Jozef Deleu en P.B. de Leersnijder. De bijeenkomst begint om 13 u.
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TER INLEIDING

De opzet van dit themanummer van „Neerlandia" beoogt een pleidooi te zijn voor een integratie van het
universitair onderwijs in de beide Limburgen. Als een
inleiding op de vraaggesprekken met de destijds verantwoordelijke bewindslieden, zijn enkele bijdragen
opgenomen die de feitelijke situatie schetsen op het
sociale en economische terrein, alsmede de gevolgen
daarvan voor de bevolking.
Dr. J.L. Herold, economisch adviseur te Maastricht,
legt aan de hand van de historische gegevens uit de
laatste jaren de nadruk op vele veranderingen, die
zich in Nederlands-Limburg in een bijzonder snel tempo hebben voltrokken. Aan het slot van zijn beschouwing komt hij tot de conclusie, dat een universitair
milieu als een belangrijk hulpmiddel moet worden beschouwd voor de toekomst van de provincie.
De Vlaamse journalist Maurits Standaert uit Hasselt
beschrijft uitvoerig, hoe Belgisch-Limburg zich inspant
om de kolencrisis het hoofd te bieden. Ook hij acht,
in verband met het welvaarts- en welzijnsbeleid, een
universiteit van het grootste belang.
In 1965 werd een Werkgroep voor Hoger Onderwijs
voor de beide Limburgen opgericht, waarvan dr. Herold de eerste voorzitter was. De journalist P. van
Kempen, redactie-secretaris van het orgaan „De Europese gemeente", schrijft over het ontstaan van de
Werkgroep en hoe daaruit een nieuwe, thans Interlimburgse Werkgroep werd gevormd. Eveneens is een
beschouwing over het Rapport van de Provinciale
Commissie van zijn hand opgenomen alsook een historisch overzicht van de gebeurtenissen sedert de
„Achtste" in Maastricht officieel werd aangekondigd.
Voorts schrijft de heer Van Kempen over de voorgeschiedenis van het universitair onderwijs in BelgischLimburg.
De Haagse onderwijsredacteur Piet Aben heeft ex-minister mr. De Brauw een vraaggesprek afgenomen wat
gebeurde op het terrein van het beleid voor minister
De Brauw zitting in het toenmalige kabinet nam.
De heer Joh. Thijssen, hoofdredacteur van „Limburg
vandaag", beschrijft zijn onderhoud met de vroegere
minister W. Claes van het Belgische ministerie van
Nationale Opvoeding die, na de laatste kabinetswisseling thans een andere portefeuille beheert.
Nadat de artikelen waren geschreven en de vraaggesprekken gehouden hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, waaruit blijkt dat het ten aanzien
van de samenwerking een gunstige kant uitgaat. Hoe-

wel de Nederlandse minister mr. Van Veen nog maar
enkele maanden geleden op vragen van het Tweede
Kamerlid dr. H. Waltmans (Politieke Partij Radicalen)
antwoordde, dat het nagaan van samenwerkingsmogelijkheden met de faculteit in Hasselt op het gebied
van post-academisch onderwijs nog als voorbarig
moest worden geschetst zolang de „Achtste" in Maastricht nog in voorbereiding is, bieden enkele „regionale uitspraken" toch meer houvast en geven aanleiding tot optimisme.
Op een persconferentie in Hasselt zei drs. H. Croux,
voorzitter van het Limburgse Universitair Centrum
„Contacten en overleg met de bevoegde instanties
voor het universitair onderwijs in Nederlands-Limburg
laten toe vast te stellen, dat interessante mogelijkheden tot samenwerking tussen beide Limburgen voorhanden zijn en dat wellicht op korte termijn gezamenlijk een project kan worden opgezet. Op het bestuurlijke vlak zal deze samenwerking verwezenlijkt worden tussen de Vereniging voor Wetenschappelijk Onderwijs te Hasselt en de gelijkwaardige Stichting in
Maastricht, in nauw overleg met resp. het L.U.C. en
de Voorbereidingscommissie Medische Faculteit
Maastricht. lnhoudelijk worden de eerste projecten
van samenwerking voorzien op het medische vlak, in
para-universitair en post-universitair verband". Ook
de commissaris van de Koningin van Nederlands-Limburg, mr. dr. Ch. van Rooy, voorzitter van de Stichting
Wetenschappelijk Onderwijs Limburg heeft onlangs
in een vaste commissie van Provinciale Staten gezinspeeld op nieuwe ontwikkelingen.
„Tijdens recente besprekingen met „Hasselt" is besloten een eerste aanzet te maken met een post-universitair inter-Limburg instituut. De Stichting hoopt dat het
mogelijk zal zijn in de loop van dit jaar daarmee een
begin te maken. De gedachte is om van de zijde van
de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg de
eerste drie jaar een jaarlijks bedrag van 5000 gulden
beschikbaar te stellen", aldus dr. Van Rooy.
Het lijkt er dus nu toch wel op dat de regio zelf mede
het heft in handen probeert te krijgen, waar het gaat
om het nemen van initiatieven die uiteindelijk ook tot
een nauwere samenwerking op universiair vlak zullen
leiden.
Het begin is er !

GEERT GROOTHOFF
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WAT GEBEURDE MET DE JURIDISCHE NOTA ?

Toen minister De Brauw in 1971 als kersverse bewindsman voor het wetenschappelijk onderwijs voor
het eerst met de voorbereiding van de medische faculteit in Maastricht te maken kreeg, constateerde hij
met verbazing dat er nog niets gebeurd was om tot
samenwerking te komen met degenen die even over
de grens met Belgie eveneens aan een medische faculteit bezig waren. „Ik had verwacht dat er zeer
nauw contact zou zijn geweest", zegt hij in het interview dat we met hem hadden.

Zijn voorganger dr. Veringa, die dat contact dan gelegd had moeten hebben, is echter al evenzeer verbaasd als De Brauw. „Samenwerking was in mijn
tijd nog niet aan de orde. Wij moesten snel beslissen.
Als met de stichting van de medische faculteit in
Maastricht gewacht had moeten worden tot er samenwerking met Belgie zou zijn bereikt, dan had dat
echter heel veel tijd gekost".
Mr. dr. K.L. Tan, jurist bij het ministerie van onderwijs en wetenschappen in Den Haag, is het helemaal
met zijn vroegere baas eens „First things first", zegt
hij. „Als het enigszins kan moet die samenwerking
er komen, maar eerst moet die medische faculteit
er staan".
Over wat De Brauw en daarna Van Veen aan initiatieven op dit stuk hadden moeten ontplooien, wil Veringa niets kwijt. Hij zegt slechts dat de fase van het
zoeken naar samenwerking bij De Brauw kon beginnen, maar wil zijn opvolgers niet voor de voeten lopen.
Wie wil weten hoe hij over interuniversitaire samenwerking tussen de beide Limburgen denkt moet er zijn
speech van januari 1970 in Cadier en Keer bij de opening van een wetenschappelijk veldstation maar op
nalezen, meent hij. Dat hebben we gedaan. In die toespraak — enkele weken na de installatie van de commissie-Tans — verklaarde Veringa zich „een groot
voorstander" van die samenwerking. Zelf noemde hij
als mogelijke vormen contacten tussen studenten en
leden van de wetenschappelijke straf. Hij signaleerde toen ook „een veel verdergaande vorm", waaraan
anderen dachten : „het streven naar een samengaan
in enigerlei vorm van de medische faculteit, later rijksuniversiteit te Maastricht, en het hoger handelsinstituut te Hasselt. Er wordt in dit verband zelfs al gedacht aan een inter-Limburgse universiteit". Maar daar
had Veringa toen veel moeite mee. Hij zag voorlopig
onoverkomelijke onderwijskundige, juridische en financiele problemen. Daarom hield hij het er liever op
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dat de commissie-Tans eerst advies zou uitbrengen
over het tijdstip van functionering van de achtste en
dat in concreto voortgang geboekt zou zijn met plannen tot vormgeving van de universiteit voordat Hader
zou worden ingegaan op samenwerking met Hasselt.
Een half jaar later, in juni 1970, verscheen de Juridische nota inzake voorbereiding van een inter-Limburgse universiteit, die vanuit een heel ander standpunt geschreven was dan dat van Veringa. In feite
verwoordde die nota de ideeen waartegen de minister in Cadier en Keer zoveel bezwaar had gemaakt.
Maar de inter-Limburgse werkgroep, die dit werkstuk
de wereld inzond vergat er ook enkele exemplaren
van naar het ministerie in Den Haag te sturen, dus
daar had men er verder geen boodschap aan. Pas op
2 juni 1972, twee jaar nadat de nota gereed was,
stuurde dr. J. Herold hem aan de minister toe met de
mededeling : dat hij graag beschikbaar zou zijn als
de nota en enkele andere stukken die hij erbij voegde,
aanleiding zouden geven tot verder contact. Minister
De Brauw kreeg de nota nooit te zien, zoals hij in
het interview zegt. Dat zal wel kloppen, want enkele
dagen na ontvangst stapte hij uit het kabinet.
We staan nog helemaal open", zegt mr. dr. Tan nu.
„Ik heb wat extra exemplaren aan de heer Herold
gevraagd, dan kunnen we het stuk hier wat breder
bestuderen".
PIET ABEN

GESPREK MET DE HEER M.L. DE BRAUW

Bent u van oordeel dat het juist is dat momenteel in
Belgisch en in Nederlands Limburg een universiteit
gebouwd wordt, te weten op ongeveer 20 kilometer
hemelsbreed van elkaar ?
de Brauw : De beslissing om de achtste medische
faculteit als een start voor de uitbouw van een universiteit in Maastricht te plaatsten, is genomen door
mijn voorganger dr. Veringa. Dat is gebeurd geheel
vanuit Nederlands gezichtspunt. Die keuze voor Maastricht is beslist wel vanuit dat Nederlandse gezichtspunt te rechtvaardigen. In internationaal verband gezien rijzen bij mij ook wel twijfels. Uw vraagt zinspeelt natuurlijk op de kwestie van de gemeenschappelijke planning tussen Belgie en Nederland. Daar is
geen sprake van. Belgie heeft naar mijn weten ook
niet naar Nederlandse verhoudingen gekeken bij de
beslissing omtrent Hasselt. Materieel is uw vraag volkomen terecht, maar of ze ook vanuit het oogpunt
van beleid terecht gesteld kan worden ? Gelet op de
voortgang die gemaakt is, of liever niet gemaakt is in
het samenwerkingsverband van Benelux...

uitwisseling van goede bedoelingen en voornemens
geweest, maar niet meer dan dat. Daarbij kon ik me
soms niet helemaal onttrekken aan de indruk dat men
soms ook wel bevreesd was voor een al te hecht contact. Dat kon immers ten gevolge hebben dat de groei
die men in Maastricht graag Wilde wel eens wat getemperd zou kunnen worden. Er zou bijvoorbeeld een
werkverdeling tot stand kunnen komen waarbij om
maar eens wat te noemen een economische faculteit
niet in Maastricht terecht zou moeten komen maar in
Hasselt. Dat is volgens mij de reden waarom men
niet verder is gekomen. Dat is voor mij de reden geweest om met mijn dichtstbetrokken twee Belgische
collega's of te spreken dat we rechtstreeks met elkaar
hierover contact zouden onderhouden.
Zo gauw wij zouden denken te weten hoe we verder moesten gaan, zouden we met de regionale heren
bij elkaar gaan zitten.

Twee universiteiten op twintig kilometer hemelsbreed van elkaar ?

Hebt u persoonlijk over de kwestie van samenwerking
tussen Maastricht en Hasselt contact opgenomen met
uw Belgische ambtgenoot met de bedoeling alsnog
tot een vorm van samenwerking te komen ?
de Brauw : Ja direct. Bij de eerste de beste ontmoeting, hier in Den Haag, heb ik daarover zeer uitvoerig
gesproken. Daaraan vooraf was gegaan een ontmoeting in Brussel in het kader van de EEG. Ook daar
heb ik uitvoerig met de Belgische collega's hierover
gesproken. Daar kreeg ik laten we zeggen een adhesiebetuiging. Hier in Den Haag, later, zijn de voornemens geconcretiseerd en is een procedure afgesproken volgens welke we zouden nagaan wat er
precies en in Welk tempo te doen zou zijn.
Er waren volgens u en uw Belgische collega's dus wel
mogelijkheden voor samenwerking ?
de Brauw : Mogelijkheden werden gezien, of ze er
waren, dat was nog een vraagteken.
Welke mogelijkheden waren dat dan en welke procedure kwam u overeen ?
de Brauw : lk had verwacht dat er zeer nauw contact
zou zijn geweest tussen de heren die zich in de beide
Limburgen bezig houden met de opbouw van de universiteiten. Er zijn contacten en gesprekken geweest,
maar naar mijn overtuiging is er nooit iets concreets
gedaan uit het oogpunt van de organisatie. Er is een
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Wat waren concreet de mogelijkheden die u zag ?
de Brauw : Die mogelijkheden gingen vrij ver. We
wilden een nauwe samenwerking bij de medische
studie. Daarbij gingen de Belgen zelfs zo ver dat ze
een kandidaatsstudie in Hasselt haar vervolg wilden
geven in Maastricht. lk was wat minder ambitieus.
Ik had inmiddels gezien hoe moeilijk het was om tot
gelijkschakeling van graden te komen. Zodoende wist
ik dat de vooropleidingen een zware stempel op deze
zaak drukten. Vooralsnog zouden we ons moeten beperken tot het stellen van doelstellingen op de middellange termijn. Nu zouden we ons moeten beperken
tot een zeer nauw contact bij de planning, zodat de
hele uitbouw van de beide universiteiten, na enige
tijd de signatuur van een samenwerkingsverband zou
gaan dragen. In de beginfase zouden de beide universiteiten zich moeten ontplooien zoals dat in Nederland en in Belgie was gedacht. Maar toen bleek dat
de invloed die de Belgische regering op de Limburgse
universiteit heeft eigenlijk zeer gelimiteerd is. Men
kan niet meer dan in suggererende zin ontwikkelingen
helpen bevorderen. Dat zou u zeker eens moeten
onderzoeken. Hasselt ontplooit zich volledig vrij. Dat
betekende dat Hasselt en Maastricht de eigenlijke
gesprekspartners moesten gaan worden waarbij de
beide regeringen de kaders voor dat gesprek moesten
leveren. Die kaders zouden bestaan in het neerleggen
van een zodanige onderwijskundige samenhang — en
dat was geen geringe opgave — dat er inderdaad van
een hecht samenwerkingsverband zou kunnen worden
gesproken.
U had ook kunnen denken aan meer technische,
bouwkundige, administratieve en organisatorische
samenwerking. Of was dat volgens u niet van voldoende betekenis ?
de Brauw : Onderwijskundige samenwerking zagen
we als primair, andere verbanden zijn secundair ; ze
kunnen uit de onderwijskundige samenwerking
volgen. Maar als je dan ziet hoe een medische studie
in Belgie en in ons land is opgebouwd, dan zie je
daar erg grote principiele verschillen. De rol die de
Belgen in de prekandidaatsstudie medicijnen aan de
wiskunde toebedelen is enorm vergeleken met wat
wij daaraan doen. Zo zijn er meer verschillen. Met het
gevolg dat de aansluiting zeer moeilijk is. Bovendien
hebben de Belgen een volledig afwijkend systeem.
U weet dat de Belgische universiteiten heel zwaar
selecteren ; dat wordt in hoge mate bepaald door de
capaciteit van de universiteiten. U weet dat dat bij ons
als systeem volstrekt niet het geval is.
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Een inter-Limburgse commissie heeft in 1970 een juri..
dische nota ontworpen en aan het ministerie in Den
Haag ter hand gesteld. Daarin werd een ontwerp van
wet gelanceerd dat een inter-Limburgse universiteit
zou creeren met vestigingen in de beide Limburgen.
Kent u die nota ?

de Brauw : Nee. (Na korte uitleg over nota :) lk weet
niet in hoeverre dit als een reeel stuk kan worden
gezien. Het is in mijn tijd nooit ter sprake gekomen.
lk wil er niets aan te kort doen maar ik vind het wel
merkwaardig dat er tegenover mij nooit gewag van
gemaakt is.
Op zichzelf is het creeren van een organisatorische
eenheid die decentraal werkt niet de moeilijkheid. De
moeilijkheid is dat je twee wettelijk vastgelegde
systemen aan elkaar moet gaan koppelen. De wettelijke systemen waarin het hoger onderwijs hier en
daar zijn ingebed, zijn volstrekt afwijkend van elkaar.
De onderwijskundige systemen zijn eveneens volstrekt afwijkend van elkaar. De onderlinge erkenning
van graden en bevoegdheden is een zeer moeizame
aangelegenheid. Daar wordt vaak gemakkelijk overheengepraat. Op zichzelf kan ik het billijken dat je
wel eens jets wil forceren, maar je moet toch reeel
blijven.
Waren de bezwaren, ook die u nu noemt, van dien
aard dat er niet aan een oplossing te denken viel ?
de Brauw : Nee, beslist niet, alleen : op termijn,
langere termijn dan ons allemaal lief was. lk was in
de aanloopfase Haar een oplossing toe, zoals ik u
verteld heb ; ik had onze Belgische collega volledig
geinformeerd over de stand van zaken hier. lk had
hen alle inlichtingen gegeven over de wetgevende
arbeid die hier op dat moment plaats vond : de herstructurering, de planning-McKinsey, de studiefinanciering en de samenhang w.o.-h.b.o. lk heb hen in
grote trekken ook onze hele planning voor Maastricht
laten weten. lk heb hen gevraagd te willen reciproceren. Mijn suggestie was : op de eerste plaats doorspreken in hoeverre de hier door te voeren herstructurering zou kunnen aansluiten aan het Belgische
systeem. En dan in de tweede plaats hoe ligt dat
voor de faculteiten die jullie in Hasselt eerst willen
opbouwen, hoe is daar de timing en hoe financieren
jullie dat ? In dat stadium knapte de zaak voor mij
toen af.

Als u nu nog minister zou zijn, zou u dan daaraan
hebben doorgewerkt ?
de Brauw : Dan zou ik stellig met de heer Claes de
ontmoeting gehad hebben om deze zaak met hem
door te praten. lk denk zeker dat er dan enige vordering gemaakt zou zijn. Maar de Nederlandse omstandigheden zouden dan ook heel anders zijn geweest
het wetsvoorstel-herstructurering zou al in de Tweede
Kamer zijn geweest, de planningwet zou al ingediend
zijn. Er zou dus aan Nederlandse kant een heel concrete situatie hebben bestaan van waaruit wij hadden
kunnen praten. De bouw van het academisch ziekenhuis, die dit jaar moet starten, die zou ons aanleiding
gegeven hebben om haast te vragen aan Hasselt om
zijn ideeen kenbaar te maken en om te zien hoeverre op middellange dan wel lange termijn desiderata
Haar voren zouden komen die ook reeds van invloed
zouden moeten zijn op de bouw van het a.z. lk zou
tussen afgelopen zomer en nu ook vorderingen hebben verwacht in de uitbouw richting bedrijfskunde.
Daar leek de meeste aansluitiing bij Hasselt te vinden
te zijn, omdat Hasselt op dat gebied al een boel gedaan heeft. lk had het idee, dat van particuliere zijde
kwam, graag willen steunen door in Maastricht een
gewone opleiding bedrijfskunde en management te
vestigen. Daarbij had ik willen bekijken in hoeverre
een Hasseltse inbreng te realiseren zou zijn geweest.
Ik zou me kunnen voorstellen dat dat de beste aansluiting was geweest bij het huidige activiteitenpatroon van Hasselt.
Vindt u dat de beide Limburgen voldoende geprobeerd
hebben tot samenwerking te komen ? U hebt die vraag
eigenlijk al negatief beantwoord.

de Brauw : lk heb de indruk dat de samenwerkingsidee aan de Hasseltse kant veel sterker geleefd heeft
dan aan de Maastrichtse.
Is de heer Tans niet erg voor samenwerking ?
de Brauw : Hij zegt van wel...
Ziet u op dit moment nog kansen tot samenwerking ?
de Brauw : Ja, die kansen zijn er nog wel maar men
moet er heel hard aan werken. Je krijgt het niet cadeau. Samenwerking komt niet tot stand als de regeringen er niet achter gaan staan.
Welke kansen zijn er dan nog ? De managementsopleiding ? Daar hoor ik niets meer van.
de Brauw : Daar hoor je inderdaad niets meer van ;
ik ben bang dat die in het moeras wegzinkt, dat men
de gedachte daaraan aan het los laten is. Dat betreur
ik in hoge mate.
Zou het dan niet toch goed zijn nu, nu al zoveel verkeken is, toch te gaan studeren op samenwerking in
de technische en organisatorische sfeer ?
de Brauw : Dat gebeurt dan niet geintegreerd. Zulke
samenwerking is niet opgenomen in een systeem, in
een stroom ; het wordt een kunstmatige excercitie,
die bij voorbaat gedoemd is op te drogen. lk geloof
daar niet in.

PIET ABEN
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MENS, ONDERNEMING EN BESTUUR IN LIMBURG

DE BETEKENIS VAN ONDERZOEK EN VAN
WETENSCHAPPELIJKE BEGELEIDING
Bij de ingrijpende economische, technologische en
sociologische veranderingen die ook in de provincie
Limburg op uitzonderlijk snelle wijze plaatshebben,
stapelen zich de argumenten op voor een afdoende
oplossing van de achterstand die zich elders in den
lande minder spectaculair heeft aangediend.
Wij zullen trachten een analyse te geven van wat er
aan de hand is in dit landsdeel, waar de bevolkingsconcentratie tot de hoogste van het land behoort bij
een aarzelende economische groei, waar steeds nieuwe problemen zich opstapelen en gemiddelde inkomens tot de laagste van het land behoren.
Aanvankelijk waren er de werkgelegenheidsproblemen
voor de snel toenemende beroepsbevolking, gevolgd
door de problemen van meer conjuncturele aard. Vervolgens stelt zich het voor Nederland unieke omschakelingsvraagstuk, waarbij voor de kolenontginningsindustrie evenals voor de honderdduizenden direct of
indirect betrokkenen, dringende maatregelen moeten
worden getroffen. Het sluitingsprogramma van de
kolenmijnen moet in 1975 zijn voltooid. Tenslotte is
er de sociaal-psychologische problematiek bij inefficiency in de aanpak ; zowel bij de bevolking als bij
de verschillende instanties die het bevorderen van
welvaart, rendement en geestelijke vernieuwing beogen openbaart zich een stijgend gevoel van financiele en psychologische onmacht. Ondanks het voortreffelijke werk dat incidenteel werd verricht, moet
worden geconstateerd dat de „start up" van een alles
coardinerend lichaam slechts moeilijk van de grond
komt, terwijl een met verschillende disciplines wetenschappelijk voorbereide long-termplanning ontbreekt.
Schoorvoetend zijn er vorderingen gemaakt, maar belangrijke resultaten zijn vooralsnog pijnlijk achterwege
gebleven, mede onder invloed van de niet-verwachte
conjuncturele ontwikkelingen.

Bedenke men hierbij, dat de Limburgse mentaliteit
wellicht meer dan elders en van oudsher gericht is
tegen veranderen, en men afkerig kan zijn van vernieuwingen die van vreemde zijde worden geintroduceerd, dan kan men zich realiseren dat er iets geheel anders dient te komen dan het vaak nog aanvaarde paternalistisch systeem door kerk, overheid,
industriele en vakbondsleiding nog veelvuldig gehanteerd. Hier zijn zowel overheidssteun als -middel en
overheidshulp onontbeerlijk ; de vorm waarin deze
wordt gegeven verdient daarbij bijzondere aandacht.
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Het zal in feite niet moeilijk zijn, bij een wetenschappelijk opgezette planning op lange termijn de volgorde te bepalen waarin de te onderscheiden activiteiten, dienend voor de oplossing van de meer en minder
urgente problemen, kunnen plaats hebben. Er dient
echter snel te worden gehandeld, omdat achteruitgang
nu eenmaal ook snel gaat, waardoor het aanwenden
van middelen om de achterstand weer in te halen
zowel meer geld als meer vindingrijkheid vraagt. Er
zullen zeer bijzondere maatregelen nodig zijn wil Limburg niet tot het achtergebleven gebied van honderd
jaar geleden terugvallen. Het is daarom goed terug
te zien hoe in het verleden het vestigen van een staatsinstelling oplossing heeft gebracht voor vele destijds
brandende Limburgse problemen. „Staatsmijnen", als
onderneming, heeft namelijk belangrijke bijdragen geleverd door de ontwikkeling van wetenschap en techniek, bracht voorts een klimaatsverandering teweeg
waarbij de sociologische en culturele ontwikkelingen
van een gehele provincie zich konden aansluiten. Ook
toen was het harde noodzaak en waren er zowel nationale als regionale belangen te behartigen.

HISTORISCHE ANALYSE
Rond 1848 was Limburg merendeels een agrarische
provincie. Toen de afscheiding met Belgie definitief
was, vertrokken verschillende welgestelde families
naar Belgie. De landbouwersbevolking, onrustig geworden door de meer interessante mogelijkheden over
de grenzen, pendelde ook toen al naar Duitsland en
Belgie. In de gehele provincie was het een gespannen
toestand. De illusie tot Belgie te kunnen terugkeren
had men laten varen. In die tijd waren er bewegingen
gaande voor afscheiding van Nederland en aansluiting
bij Duitsland (Baron van Scherpenzeel-Heusch). Tot
de tegenstanders behoorden de protestantse ambtenaren, de Belgische gezinde Maastrichtenaren en de
geestelijkheid. Zowel van Duitse als van Belgische
zijde was er een groeiende belangstelling voor het
Hertogdom Limburg, terwel de Limburgers zelf verdeeld waren. Limburg was buiten het agrarisch gedeelte een conglomeraat van individuele steden die de
toon aangaven en die zich naar Belgie, naar Duitsland
of naar binnen keerden, maar zelden waren deze steden Nederlands georienteerd. Limburg onderging
bovendien de invloeden van de Romaanse en de Germaanse cultuur, terwiji veel belangrijke cultuurdragers
de provincie bij de afscheiding hadden verlaten.
Typerend voor de toenmalige situatie mag het intussen genoemd worden, dat de spoorwegverbinding van
Maastricht met Aken in 1853, met Hasselt in 1856, met

Luik in 1861 en met het noorden van het land eerst
in 1864 tot stand kwam, ondanks het felt dat Thorbecke, in 1853 te Maastricht gekozen, als Limburgse
afgevaardigde optrad !
Inmiddels hadden Belgische en Franse maatschappijen het arme, nog onbetekenende kolenontginningsgebied tussen Heerlen en Kerkrade ontdekt. De betekenis van de bestaande mijn naast de te verwachten
uitbreiding van de particuliere ontginningen werd in
eigen land sterk onderschat. Wel had de Nederlandse
regering in 1845 de Domaniale Mijn voor de duur van
99 jaar verpacht aan de Aken-Maastrichtse Spoorweg
Mij, hetgeen een aanzet betekende voor een nieuwe
methode bij het van staatswege uitgeoefende toezicht,
strevend naar een regelmatige en veilige exploitatie
van de mijnen. Een der belangrijkste pioniers van de
mijnstreekontwikkeling was de Maastrichtenaar H.L.
Sarolea; hij was eerste concessionaris van de particuliere Oranje Nassaumijnen, die een grote bloei beleefden. Tot de eerste wereldoorlog ontstonden ook
elders in de provincie enkele belangrijke industriegebieden. In Maastricht verschafte voor 1914 de keramische industrie — waaraan de naam van het geslacht
Regout verbonden is — aan ruim 6.000 personen
werk. Er ontwikkelde zich verder een chemische-,
metaal-, papier- en cementindustrie. Tegelen werd
het centrum van de Noordlimburgse klei- en metaalindustrie.
OPKOMST STAATSMIJNBEDRIJF
Het heeft tot 1899 geduurd vooraleer een Staatscommissie de opdracht kreeg de exploitatiemogelijkheden door de Staat te laten onderzoeken, met als
resultaat, dat de Staat voortaan als Staatsmijnbedrijf
de verdere exploitatie zou beginnen. Door de stichting
van de Staatsmijnen kon niet alleen een vreedzame
pacificatie tot stand worden gebracht en kon een belangrijke bijdrage worden verleend tot het verder
Nederlands maken van de provincie, maar kon vooral
ook een technische, chemische, sociologische en
culturele revolutie op gang worden gebracht.

gelijkheden voor cokes- en gasfabricage de stoot
gaven aan de ontwikkeling van de energiehuishouding
en de chemische research.
Geheel Limburg kon zich aan deze ontwikkeling als
het ware optrekken. Zo kon ook de elektrische stroomvoorziening voor geheel Limburg vanuit de Nederlandse mijnen geschieden. In '1909 werd in Maastricht de Stroomverkoopmaatschappij gesticht ; de
latere Provinciale Limburgse Elektriciteits Maatschappij.
In het kader van het personeelsbeleid hadden eveneens grote veranderingen plaats, waarbij allereerst
het tot stand komen van de Contact-commissie voor
het Mijnbedrijf in 1917 moet worden genoemd en
waarin de gezamenlijke directies van particuliere en
Staatsmijnen met twee afgevaardigden van elk der
bestaande bonden zitting kregen. Deze commissie
bevorderde het tot stand brengen van de collectieve
arbeidsovereenkomsten en mag de voorloopster worden genoemd van de eerste publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie in Nederland ; de latere Mijnindustrie
Raad.
Over de geschiedenis van het sociale beleid in de
mijnstreek zou heel veel belangwekkends te vermelden zijn. Wij willen ons beperken door er vooral op
te wijzen hoe de mijnondernemers, hun adviseurs en
de vakbondsleiders steeds naar nieuwe vormen van
samenwerking hebben gezocht, zowel in het belang
van het rendement in de industrie als van een gezonde sociale ontwikkeling.

Schachten staan stil in Nederlands Limburg , de laatste kolenmun wordt in
1975 gesloten

De opkomende Limburgse mijnindustrie had het in
het begin moeilijk door gebrek aan geschoold personeel. Moest het leidinggevend personeel aanvankelijk nog in Aken worden opgeleid, in 1918 werd in
Heerlen de Mijnschool gesticht voor de opleiding van
opzichters. Wanneer de particuliere mijnen de belangrijkste pioniers waren voor een veilige en economisch rendabele exploitatie, het waren de Staatsmijnen die door vermeerdering van kennis, verbetering van apparatuur en de toepassing van nieuwe mo39

TWEE SOCIALE LEIDERS
Dr. Poels, hoogleraar aan de katholieke universiteit
van Washington, kwam op last van zijn bisschop in
1910 naar de mijnstreek. Zeker waren er ten behoeve
van de huisvesting al in 1908 woningwetwoningen
door de bouwvereniging „Heerlen" tot stand gekomen.
Bij de groeiende toestroming van arbeidskrachten,
zowel uit binnen- als buitenland, was het Poels die
een praktische oplossing van dit sociale vraagstuk
stimuleerde.
Zijn werk bevatte o.m. het bevorderen van de oprichting van woningverenigingen en gezellenhuizen, geleid door bekwame bestuurders en mede gesteund
door de mijnondernemingen. Ook kregen diverse
stichtingen zeer uitgebreide funkties, zowel op materieel als sociaal gebied ; zij waren voornamelijk gericht op de belangenbehartiging van huurders en verhuurders, waarbij ook het kopen van goedkope bouwgrond werd bevorderd. Een en ander leidde ertoe,
dat de volkshuisvesting in de mijnstreek afdoende en
voorbeeldig kon worden geregeld. Ook onder Poels'
invloed is het maatschappelijk werk uitgegroeid,
mede gericht op hulp in de huishouding en uitzendingen naar herstellingsoorden van zieken. Frans
Dohmen, voor de oorlog al stimulerend propagandist
bij de katholieke mijnwerkersbond, vond zijn kracht
vooral na de oorlog als leider van zijn vakbond. Bij
de bevordering van de arbeidsvrede en het tot stand
komen van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie heeft
hij zeer bijzondere verdiensten verworven. Ook thans
mag hij weliswaar een eigengereid, maar ook een zeer
krachtig en konsekwent leider in Limburg worden
genoemd, die blijk heeft gegeven to weten wat hij
wil, en met zijn leden zijn wil ook heeft weten door
to zetten.

VITALITEIT VAN STREEK NEEMT TOE
Een belangrijk feit dat tot de vitaliteit van de mijnstreekbevolking heeft bijgedragen, is de oprichting
van het Algemeen Mijnwerkersfonds, het Beambtenfonds en de Geneeskundige Dienst van de gezamenlijke steenkolenmijnen. Was aanvankelijk de mijnarbeid bijzonder ongezond, door de invloed van de
mechanisatie, naast de ontwikkeling van de medische
zorg en vooral ook door het preventief onderzoek
van de mijnwerker, van zijn werk- en woonomgeving,
konden belangrijke verbeteringen op het gebied van
de volksgezondheid tot stand worden gebracht. Een
groeiende samenwerking tussen artsen, psychologen,
sociologen, chemici en technic', kon bij een voort40

durend stimuleren door werkgevers en vakbondsleiders leiden tot een voortvarend personeelsbeleid.
Was er na de tweede wereldoorlog een zekere afkeer voor het ondergronds werk merkbaar, door een
goede vakopleiding en technische verbeteringen konden de hak- en afbouwhamer de plaats ruimen voor
automatische afbouw- en transportmachines. De kolenproduktie ging stijgen en ondanks de gevaarlijke arbeid bleven de Limburgse mijnen de veiligste van
Europa. Maar er was meet. Het in 1930 gestichte stikstofbindingsbedrijf met een snel groeiende capaciteit
leidde tot het machtige D.S.M.-complex, in 1966 producent van voedingsstoffen, meststoffen, garens, vezelstoffen en kunststoffen.
VERANDERINGEN
De ontwikkeling van het aardgas en de daarmee
samenhangende aanpassing van activiteiten hebben
ook buiten Staatsmijnen hun uitwerking doen golden.
In de bekwame handen van de energiehuishoudkundige prof. Gelissen werd de energie-opwekking afgestemd op de kolenafzet, verder gestimuleerd en in
goede koers gehouden. Ook kon de papier-, cementen keramische industrie zich gestadig uitbreiden.
Maar niet overal reikte het zicht ver genoeg. In 1958
constateerde drs. Rottier, dat van de totale omzet
van de Limburgse industrie bijna de helft afkomstig
was van de mijnindustrie. „Er zijn veranderingen op
komst", zo kondigde hij aan.
De regering, die op 18 februari 1952 nog tot ontginning van de Staatsmijn „Beatrix" besloten had, maakte eerst in 1962 de beeindiging van de exploitatie bekend. Een dure misrekening, waarvan de totale investeringen op dat moment ongeveer 70 miljoen gulden bedroegen. Vakbondsleider Dohmen constateerde
al in 1959 tijdens een kadervergadering van de
N.K.M.B. to Vlodrop, dat uit deze mijn geen ton steenkool zou komen.
Voor buitenstaanders was het intussen een vreemd
verschijnsel, dat wervings-acties in Nederland en
daarbuiten, ondanks de ontwikkeling van het aardgas
en de sluiting van de mijn „Beatrix", konden doorgaan tot juli 1966.
Het eerste officiele waarschuwend geluid liet het Economisch Technologisch Instituut Limburg in 1960 horen in een rapport waarin werd gewezen op het feit,
dat een werkgelegenheidsprobleem voor mannen zal
ontstaan als een gevolg van het teruglopen van per-

soneel van de mijnen. Het E.T.I.L. stelde opnieuw in
1961 het nemen van maatregelen voor, om eindelijk
in 1963 een rapport te publiceren, gericht op industrievestiging.
Er gebeurde echter weinig. Aanvankelijk was er bij
de industrieen een zekere vrees dat de vestiging van
nieuwe projekten de arbeidsmarkt zou beperken. Zo
kon de aankondiging van de economische noodzaak
voor de herstructurering van Zuid-Limburg, zowel
door het E.T.I.L. als door allerlei andere commissies
en organisaties, nauwelijks weerklank vinden bij de
instanties die de nieuwe initiatieven zouden moeten
nemen.
Intussen zagen velen bewonderend, anderen met misprijzen uit naar de snel opeenvolgende en uitgebreide
vestigingen bij het naburige Belgisch-Limburg. Pas
eind 1965 trof de Nederlandse regering bepaalde
voorzieningen. Onder het bewind van minister drs. J.
den Uyl verscheen een aparte „Nota inzake de Mijnindustrie en de Industriele Herstructurering van ZuidLimburg".
De regering meende daarbij de weg te moeten inslaan van een geleidelijke afbouw van de kolenproduktie in combinatie met een geleidelijke opbouw
van werkgelegenheidverschaffende objecten in ZuidLimburg. De sterke expansie van het Slochterens
aardgas heeft de realisatie van het sluitingsprogramma echter nog versneld. Dat kwam onder meer tot
uiting in de nieuwe Mijnnota van 18 september 1969
van minister De Block.
Ondanks allerlei steunmaatregelen en faciliteiten is de
herstructurering sedert 1970 echter gestagneerd. De
pendel naar Duitsland, een groot vertrekoverschot uit
het herstructureringsgebied, de vervroegde ingang van
het pensioen voor 5.000 mijnwerkers en het plaatsen
van bijna 2.000 minder-valide mijnwerkers in de z.g.
beschutte werkplaatsen vormden ernstige bijkomende
problemen. Op verschillende wijzen heeft men getracht voorwaarden te scheppen voor een sociale begeleiding van de technische afbouw der mijnen. Zo
werd in het voorjaar van 1970 overgegaan tot het instellen van een Pensioencommissie Mijnindustrie.
Met het oog op een harmonisch verloop van de aanpassing van de werknemers aan voor hen nieuwe situaties, zowel in het werk- als leefmilieu, werden
speciale begeleidingscursussen ontwikkeld.

positief worden genoemd. Zo heeft zij zich ingespannen voor het verwerven van meer schrijftafels in de
regio, maar ook zijn duidelijke en positieve steunverlenende argumenten aangedragen voor het vergroten van onderwijsmogelijkheden, met name bij het
verwerven van de rechten op de achtste medische
faculteit in Limburg.

SOCIALE MAATREGELEN
In het begin is erop gewezen, dat de opkomst van
Zuid-Limburg in het begin van deze eeuw vooral te
danken is aan de vestiging van de mijnindustrie.
Mede dank zij de vooruitstrevende instelling van de
mijndirekties inzake een rechtvaardig sociaal beleid
naast de onvermoeide arbeid van sociale voormannen,
kon bij de materiele welvaart in deze provincie tegelijkertijd een nog niet eerder gekend hoog sociaal niveau worden bereikt. Door het wegvallen van de
mijnen echter is niet alleen een brok werkgelegenheid
verdwenen, maar is een vacuum ontstaan in het geheel van steunmaatregelen en voorzieningen, die tot
doel hadden het milieu waarin de werknemer van de
mijnen vertoefde, gunstiger en leefbaarder te maken.

VERSNIPPERING VAN INSPANNING ?
Vooreerst hebben de ministers van Economische Zaken, Sociale Zaken en van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk met het oog hierop maatregelen voorgesteld, gericht op de arbeidsbemiddeling, de

In het landschap van Nederlands Limburg domineert nog altud het silhouet
van de mijn

Ook de vrouwen van vervroegd gepensioneerden
nemen vaak aan cursussen deel. De werkzaamheden
van de vakbeweging kunnen in het algemeen zeer
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beroepskeuzevoorlichting, de scholing, het sociaal
welzijn, het onderwijs, de recreatie en het toerisme.
Hoe deze maatregelen zijn gerealiseerd dient nog te
worden afgewacht. Ook heeft de provinciale griffie
te Maastricht in dit verband in een aparte uitgave gewezen op de gevaren die zijn ontstaan doordat al naar
gelang van de belangrijkheid de mijnindustrie zal
teruglopen en naarmate het getal van de mijnemployes
vermindert, ook het verantwoordelijkheidsgevoel voor
het gemeenschapsbelang zowel bij de mijnondernemers als de employes in zijn geheel zal verminderen
(Uitgave van het provinciaal bestuur van Limburg
„Sociale begeleiding van de lndustriele Herstructurering van Zuid-Limburg"). De nota wijst erop dat de bevorderende maatregelen die het speciale karakter van
de mijnarbeid en de omgeving daarvan betreffen, dan
ook grondig veranderd dienen te worden. Terwiji deze
sociale blauwdruk te onderscheiden probleemvelden
afbakende en omschreef, is in een volgende fase een
dieper onderzoek ingesteld. Hierdoor zijn de meest
geschikte begeleidings- en opvangmaatregelen bepaald kunnen worden. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een aantal werkgroepen ingesteld die
zich o.m. gaan bezighouden met het probleem van
de moeilijk te plaatsen personen in het arbeidsproces,
met de individuele begeleiding van werknemers, met
de vorming van de bedrijfsjeugd, met de situatie van
de arbeidsmarkt, met de gemeentefinancien en de
geestelijke gezondheidszorg. Het provinciaal bestuur
ke p t voorts een tweetal beleidsadviescommissies, nl.
de Provinciale Commissie Projekten Sociale Begeleiding en de Provinciale Commissie Aktiviteiten Sociale
Begeleiding.
Op grond van het rapport van de Werkgroep Individuele Begeleiding en met medewerking van de vakorganisaties is bovendien een apart voorlichtings- en
begeleidingsbureau opgezet dat zich tot doel stelt om
voorlichting en advies te geven op het terrein van
de rechtspositieregelingen, de bemiddeling bij geschillen, rechtskundige en fiscale bijstand, enz., enz. In
1968 is, blijkens gegevens van drs. P.J.C. Lebens,
door 6 000 personen een beroep gedaan op de diensten van het bureau. Adviezen zijn op velerlei terrein
verstrekt, zoals met het oog op : een goede en evenwichtige inkomensbesteding bij een geleidelijke inkomstenvermindering en realisering van vormingsmogelijkheden voor jeugdigen in een vormingscentrum
midden in de mijnstreek. Een en ander vond de oorzaak in het wegvallen van de ondergrondse vakschool en de technische vakschool.
De financiele problemen, geanalyseerd door de werkgroep betreffende de gemeentefinancien, zijn gedeel42

telijk opgelost door het van rijks- en gemeentewege
beschikbaar stellen van een bedrag van 30 miljoen
gulden gedurende de jaren 1967-1970 ten behoeve
van sociale projekten. Van dit bedrag is '10 miljoen
besteed aan de stichting van sociale werkplaatsen ;
het resterend bedrag ging naar zwembaden, gemeenschapshuizen, sportvoorzieningen, wijkgebouwen, trefcontra e.d.
In het kader van de geestelijke gezondheidszorg zijn
preventieve voorzieningen op uitgebreide schaal in
voorbereiding, o.m. gericht op de mentaliteitsbeinvloeding van hen die sleutelposities in de maatschappij innemen.
Men achtte ook een Bureau-Preventieve-PsychoHygiene nodig, dat gekoppeld diende to worden aan
de Provinciale Stichting voor de Geestelijke Gezondheidszorg.

WAAROM UNIVERSITAIR MILIEU ALS
BELANGR1JKSTE HULPMIDDEL
Wij vinden dit alles heel belangrijk. Natuurlijk is het
nodig dat er een instantie is die de mijnpersoneelbeweging voortdurend in het oog houdt en die er
zorg voor draagt, dat de aanpassing en ontwikkeling
van de mijnemployes deskundig en volledig kunnen
worden voltooid. Wij delen overigens niet de vrees
dat de mijnwerker bijzondere overheidsbevoogding
nodig heeft. Zeker, er zijn velen in psychische Hood
komen to verkeren. De neurotische toestand als gevolg van de in de aanhef van dit artikel genoemde
problemen is echter een noodsituatie geworden. Zowel de mijnwerker als manager, maar ook alle andere
betrokkenen behoeven stimulering en nieuwe vitaliteitsbevorderende mogelijkheden bij vestiging, of bij
uitbreiding van vestigingen van nieuwe industrieen,
aantrekkelijke diensten en instellingen met expansiemogelijkheden. Indien de mijnwerker, van Welke leeftijd dan ook, weer de zon ziet opgaan en ziet dat zijn
streek zich vernieuwt, beschikt deze, van jongs of aan
onder moeilijke omstandigheden werkzame man,
doorgaans over een uitstekend aanpassingsvermogen.
Het is onze overtuiging, dat iedere manager die een op
een moderne leest gebouwd en op de realiteit gericht
personeelsbeleid voert, daarbij de samenwerking met
de vakbeweging op constructieve wijze bevordert en
daarbij kan rekenen op een ijverig hardwerkend arbeidsteam, dat ook in de nieuwe omstandigheden
offers zal willen brengen om de nieuwe instelling tot
bloei to brengen, om op deze wijze aan de ontwikkeling van zijn gewest mee to werken.

Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn gebleken
dat het aan aktiviteit van overheidswege niet ontbreekt.
De zo snel aan ontwikkeling en verandering onderhevige mens, onderneming en bestuur ondergaan
echter voortdurend invloeden zowel van binnen als
van buitenaf. Zij vragen wetenschappelijk gerichte,
vooral gecoordineerde en steeds aangepaste oplossingen.
Er zijn, zoals vermeld, een tweetal nota's verschenen;
de Nota - Den Uyl en een tweede mijnnota van de
toenmalige minister De Block. Eind vorig jaar is de
derde nota voor Zuid-Limburg gepresenteerd.
Het zal na het voorgaande duidelijk zijn, dat Welke
nieuwe voorzieningen er ook komen, zij zonder gelijktijdige wetenschappelijke begeleiding weinig effektief
zullen blijken. Het betreft Kier niet alleen de economische ontwikkeling, waarvoor marktverkenningen,
de technologische vernieuwingen en produkt-ontwikkeling vereist zijn, maar ook de gehele individuele,
sociale en internationale aanpassings- en ontwikkelingsmogelijkheden behoeven doorlichting. Hierbij
dienen o.i. de voorzieningen voor managementopleidingen de voorrang te krijgen, naast de mogelijkheid
van Interlimburgse en internationale samenwerking
met de omliggende gebieden.
Door bovendien de belanghebbenden bij dit onderzoek te betrekken en hen te confronteren met de
noodzakelijke en reeel-haalbare vernieuwingsmogelijkheden, bereikt men de bereidheid tot het doen van
extra inspanningen en tot het brengen van belangrijke offers.
Oa deze wijze ontstaat het „academisch" klimaat,
waarbij men meer dan in het verleden zal willen openstaan voor de zienswijzen en de diensten van buitenaf. Dan ook zal een „terug-Haar-school"-beweging
evolueren, terwijI een op efficiente wijze gecoordineerde samenwerking met de universiteit zijn vruchten zal kunnen afwerpen.
Rekening houdende met de toekomst en de zekerheid,
dat bestaande landelijke grenzen gaan vervagen en
hun betekenis verliezen, zullen ook bestaande internationale organisaties en instellingen tot het bevorderen van wetenschap, cultuur en welvaart hun belangstelling willen tonen en hun medewerking verlenen.

Ook in dit opzicht is er in dit grensgebied naast
nieuwe industrieen, grote behoefte aan een krachtig
autonoom centrum waar deskundigen kunnen samenwerken. Wat deze streek thans nodig heeft is het
bevorderen van een academisch klimaat door het in
het middelpunt plaatsen van een hoog gekwalificeerd
instituut voor wetenschappelijk onderzoek. Deze excentrische, maar levendige Nederlandse gemeenschap,
omgeven door Duitsers in het oosten, Franssprekenden in het zuiden en de Vlaamse partners in het westen, zal alleen bij het beoefenen van wetenschap boven de politieke verwikkelingen en misverstanden kunnen uitgroeien tot een vitaal stuk Europa. Niet alleen
zal zulk een universiteit een waardig evenbeeld en
complement dienen te vormen van de nabij gevestigde
instellingen van universitair onderwijs, maar ook het
milieu kunnen worden van internationale uitwisseling
van kennis en ervaring ten behoeve van de research,
van bijvoorbeeld geprogrammeerde opleidingen en
herscholingen. Wij mogen zowel een verheffing van de
bestaande instituten voor technologie, economie en
energie-huishoudkunde verwachten, alsook een verbreding van de basis voor een aan de tijd aangepast wetenschappelijk en cultureel uitstralingsgebied
Haar de naburige Europese landen.
Men diene daarbij in het oog te houden
1) dat op het ogenblik de Limburgse jeugd meer dan
in Welke andere provincie in Nederland verstoken
is van gemakkelijk bereikbare inrichtingen van hoger onderwijs, terwijI het studiebeurzenbeleid met
deze situatie onvoldoende rekening houdt ;
2) dat de relatief snellere toename van de bevolking
in Limburg extra voorzieningen vraagt voor uitbreiding en verhoging van het peil bij alle onderwijsinrichtingen.

De feiten hebben onmiskenbaar uitgewezen, dat men
met het — in ruime zin opgevatte — onderwijs een
streek, evenals een land, een sleutel in handen geeft
tot economische vernieuwing en structurele vooruitgang. De Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg heeft meermalen gewezen op de invloed die een
universiteitsstad op de ontwikkeling van de omgeving
uitoefent. De Verenigde Staten en straks misschien
Japan, hebben hun leidende posities in de hedendaagse wereldeconomie te danken aan het verschijnsel
dat het onderwijs aldaar een bedrijfstak is.
DR. JOSEPH L. HEROLD
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ONTSTAAN VAN DE WERKCOMMISSIE

ACHT MAR GELEDEN RIJPTE PLAN TOT STICHTING
VAN EEN UNIVERSITEIT IN BEIDE LIMBURGEN
Acht jaar geleden, op 30 maart 1965, werd op initiatief
van het Nederland-Amerika Instituut te Maastricht,
een openbare discussie georganiseerd over de betekenis van de campus als hoger onderwijs systeem
in het Limburgs gewest. Als inleiders voor deze drukbezochte openbare discussie verscheen een aantal
hoogleraren en studenten uit de Verenigde Staten en
Nederland voor de microfoon op het podium. De geanimeerde discussie stond onder presidium van dr.
Joseph L. Herold, initiatiefnemer en tevens voorzitter
van het Nederland-Amerika Instituut, afdeling Limburg.
Onder de genodigden was ook de toenmalige burgemeester van de Limburgse hoofdstad, mr. Willem Baron Michiels van Kessenich. „De Baron", zoals de
burgemeester populair door de Maastrichtenaar werd
genoemd, toonde een bijzonder levendige belangstelling voor het onderwerp. Deze burgemeesterlijke
interesse resulteerde in het plan een „working paper"
samen te stellen, waarin het campus-systeem werd
uitgewerkt als een wetenschappelijk centrum van betekenis in regionaal en Beneluxverband.
In de jonge werkgroep voor Hoger Onderwijs in
Belgisch- en Nederlands-Limburg met haar plannen
voor de toekomst en de eerste bouwers aan „de
Achtste", hadden zitting : dr. Joseph L. Herold, voorzitter ; mr. Antoinette H.M. Jansen-Steinbacher, secretaresse ; Paul Corten, architect ; Godefridus A. Knepfle, hoofdredacteur van „De Limburger" ; mr. drs.
Caspar L.M. de Quay, personeelsdeskundige ; drs.
Guy J.M. Widdershoven, zenuwarts ; drs. Jan M.G.
Gijsen, arts ; mr. Frans M.J. Pompen, directeur van
„De Limburger" en het Tweede Kamerlid dr. Henk
J.G. Waltmans, destijds directeur van het Europahuis
te Bemelen.
Doel van deze werkgroep was te onderzoeken of er
een reele mogelijkheid bestond voor het stichten van
een op Angelsaksisch-Amerikaanse leest geschoeid
universitair systeem binnen het in de beide Limburgen
gelegen cultuurgebied. De werkgroep voor Hoger
Onderwijs in Belgisch- en Nederlands-Limburg kwam
tot positieve conclusies, mits, behalve Nederlandse,
ook Internationale belangen zouden worden gediend.
Voor het „dienen van deze internationale belangen"
Wilde de werkgroep gebruik maken van de op vrij
korte afstand gelegen wetenschapsinstituten in Belgisch-Limburg, de universiteit van Luik en de Akense
Technische Hogeschool, met eventuele assistentie
van de zijde van Amerikaanse universiteits-research
en internationale fondsen.
Einde 1965 kwam een concept-nota gereed door een
subcommissie — „management seminar" — die be44

stond uit dr. Joseph Herold, mr. Frans Pompen en
mr. drs. Caspar de Quay. Deze nota beklemtoonde
het grote belang van de vorming van effectieve !eiders
bij de herstructurering van de beide Limburgen. In
grote lijnen werden de mogelijkheden geschetst voor
de verwezenlijking van deze vorming.
In januari 1966 kwam het eerste rapport van de pers.
Het werd aangeboden aan gouverneur dr. L. Roppe
van Belgisch-Limburg en aan mr. dr. F. van Rooy,
commissaris der Koningin in Limburg. In het rapport
werd onder meer tot uitdrukking gebracht hoe, ofschoon excentrisch gelegen, de beide Limburgen een
levendige, nationale leefgemeenschap zijn gebleven en
hun eigen cultuur hebben weten te handhaven. Omgeven door Duitsers in het oosten en Franstalige
Belgen en Fransen in het zuiden, is deze regio gemakkelijk bereikbaar voor de wetenschappelijke en culturele centra van Aken, Luik en wijde omgeving.

VERSTEVIGING SAMENWERKING
VAN BEIDE LIMBURGEN.
Door het stichten van een universiteit in dit gebied,
zou dit een duidelijke versteviging betekenen voor
de ontwikkeling en groeiende samenwerking van de
beide Limburgen binnen de Europese Economische
Gemeenschap. De studenten van zo'n universitair
centrum zouden hier een ontmoetingsplaats kunnen
vinden voor geinteresseerden van de Limburgse gewesten. Maar ook voor andere nationaliteiten en rassen, met inbegrip van studenten uit de ontwikkelingslanden. Om de mogelijkheid te ontwikkelen een academisch klimaat te scheppen en hoogleraren en studenten uit andere landen aan te trekken, zou Engels
de tweede voertaal van deze universiteit moeten worden. Hiervoor moest dan samenwerking worden gezocht met wetenschappelijke centra in diverse landen.
Deze samenwerking zou gericht moeten worden op
een ruilsysteem van hoogleraren en studenten. Door
het stichten van een Engelstalige afdeling binnen een
Nederlandse universiteit, ontstaat namelijk de mogelijkheid de examens en diploma's aan te passen aan
vrijwel alle Engelssprekende landen. Ook de affiliatie
met een of meer Amerikaanse universiteiten of wetenschappelijke centra ligt dan binnen bereik.
Ofschoon een universiteit wetenschap en beschaving
op gelijke wijze dient te bevorderen en als zodanig
internationaal van nature is, mag zij niet in een vacuum
blijven, aldus de werkgroep. Daarom vond zij het
noodzakelijk dat de Belgische en Nederlandse regeringen hun wetten moeten aanpassen om de afgestudeerden van een dergelijke universiteit wederzijds
te erkennen. Ook constateerde de werkgroep dat het

campussysteem ideate mogelijkheden schept om
naast de wetenschappelijke vorming een betere fysieke en mentale voorbereiding voor de praktijk te realiseren dan in een dichtbevolkte stedelijk centra. Zo'n
campus bevordert een nauwe samenwerkingsmogelijkheid tussen de wetenschappelijke staf en de studenten, waardoor kennisoverdracht onder andere
door discussie-technieken en seminars gemakkelijker
wordt. Het stimuleert de zelfaktiviteit van de studenten op wetenschappelijk, organisatorisch, cultureel —
en door contacten met aktiviteiten in de omliggende
steden en dorpen — ook op sociaal gebied.
De „Nota inzake voorbereiding van een universiteit
in de beide Limburgen", bevat ook gegevens op het
gebied van inrichting van afdelingen in plaats van
fakulteiten en propageert effectieve methoden voor
selectie en studiebegeleiding. Ook worden er aanbevelingen in gegeven voor de ligging en huisvesting,
zowel van studenten als wetenschappelijke staf. Voor
de financiering, op gelijke basis door de Belgische
en Nederlandse regering, wordt ook aan fondsen gedacht. UNESCO zou deze kunnen voteren voor studenten uit ontwikkelingslanden en van Amerikaanse
zijde zou, gericht op „partnership" en „education
abroad", ook financiele medewerking kunnen worden
verwacht.

commissie waren onder andere de heren Th.J.A. v.d.
Ploeg, med. drs. te Valkenburg en dr. H. van Kerckhove, reumatoloog te Hasselt. De visie van de werkgroep, dat een volledige integratie juridisch op onoverkomelijke problemen zou stuiten, kwam ook met
rood-aangestreepte persberichten terecht op de bureaus van de overheidsinstanties in beide provincies.
De werkgroep besloot dan ook hierover een aparte
nota samen te stellen, waarvoor prof. dr. L.P. Suetens
uit Leuven en mr. P. Sanders, uit Schaesberg, achter
hun studiebureau gingen zitten. De nota kwam tot de
conclusie, dat een volledige integratie alleen bij verdrag kan worden bereikt en geeft een eerste aanduiding van de tekst van een dergelijk verdrag en
van de juridische structuur, die aan een dergelijke
volledig geintegreerde universiteit zou moeten worden
gegeven.
Intussen werden in Maastricht en Hasselt twee officiele stichtingen gevormd, met ieder een eigen funktie.
In Maastricht kwam de Stichting Wetenschappelijk
Onderwijs Limburg, kortweg SWOL genoemd tot
stand, en in Hasselt de Vereniging voor Wetenschappelijk Onderwijs in Limburg. Als voornaamste taak
zag de Interlimburgse Werkgroep nu een zo groot
mogelijke integratie te bereiken tussen de instituten
van hoger onderwijs in de beide Limburgen.

WAARDERING VOOR AKTIVITEITEN-WERKGROEP.

NIEUWE BESTUURDERS AAN HET ROER.

De twee door de „Werkgroep voor Hoger Onderwijs
in Belgisch en Nederlands Limburg" uitgegeven nota's
kregen van Belgisch-Limburgse zijde veel waardering.
Uit de Nederlandse commissie werd een nieuwe, nu
Interlimburgse Werkgroep geformeerd. Onder de
Belgische leden die zitting namen in de Interlimburgse
Werkgroep waren prof. Dr. L.P. Suetens, hoogleraar
in de katholieke universiteit van Leuven en de Economische Hogeschool te Hasselt en prof. Dr. J.L. Wieers,
hoogleraar en directeur van het Postuniversitair Centrum en de Economische Hogeschool te Hasselt. Voorzitter van de Interlimburgse Werkgroep bleef dr. J.L.
Herold uit Maastricht en vice-voorzitter werd prof. dr.
J.L. Wieers uit Hasselt.

In oktober 1970 vond een bestuurswisseling plaats,
waarbij het voorzitterschap in handen van de BeIg
L. Delhaise, architect, te Hasselt, kwam. Vice-voorzitter werd mr. P. Sanders uit Schaesberg en secretaris-penningmeester B.P. Steijn, leraar aan de AFCENT-school te Brunssum. De Nederlandse leden
werden de heren P. Corten, architect te Heerlen ;
drs. A.F. Curfs te Mierlo ; drs. J.M.G. Gijsen, arts te
Maastricht ; dr. J.L.M. Herold, voorzitter NederlandAmerika Instituut afdeling Limburg en directeur Psychologisch Instituut en Adviesbureau te Maastricht ;
mevrouw mr. A. Janssen-Steinbacher, advocate te
Maastricht ; G.A. Knepflè, hoofdredacteur van „De
Limburger" te Maastricht ; dr. D.E. Mendes de Leon,
internist ziekenhuis „Sint Annadal" te Maastricht ; mr.
F.M.J. Pompen, directeur van „De Limburger" te
Maastricht ; drs. A.M.H. van Term te Maastricht, prof.
Van den Noord, hoogleraar in de economie te Wageningen en Dr. L. Cuypers, arts te Limbricht. Van
Belgische zijde namen zitting de heren dr. X. Chris-.
tiaens, psycholoog te Hasselt ; B. Croux, gedeputeerde voor de provincie Limburg te Alken ; ir. G. Duelen, docent aan de Hogere Technisch School te
Hasselt ; lic. P. Judo, leraar te Hasselt, prof. dr. J.

DE MEDISCHE COMMISSIE.
Gestimuleerd door de nieuwe werkgroep, die beurtelings in Maastricht en Hasselt vergaderde, kwam een
Interlimburgse Medische Commissie tot stand, die
post-academiale programma's voor artsen uit beide
Limburgen in het Hasselt's Postuniversitair Centrum
Limburg organiseerde. De drijvende krachten in deze
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Kerkhofs s.j., hoogleraar aan de katholieke universiteit van Leuven en secretaris-generaal van „Pro Mundi
Vita"; dr. J. Moons, hoogleraar aan de Economische
Hogeschool Limburg te Hasselt, mr. R. Smeets, advocaat en gedeputeerde voor de provincie Limburg te
Hasselt ; prof. dr. L.P. Suetens, hoogleraar aan de
Katholieke Universiteit van Leuven en aan de Economische Hogeschool te Hasselt ; dr. H. Vandermeulen,
handelsdirecteur te Hasselt ; dr. H. van Kerckhove,
arts te Hasselt, dr. F. van Vinckenroye, directeur van
het Provinciaal Hoger Handelsinstituut te Hasselt ;
prof. dr. J.L. Wieers, hoogleraar aan de Economische
Hogeschool en directeur van het Postuniversitair
Centrum Hasselt en dr. Y. Cuypers, internist te Bree.
Tegelijk met de verschijning van de „Juridische Nota
inzake voorbereiding van een Interlimburgse Universiteit", duidelijk uitgaande van een voltallige integratie, bleek dat de initiatieven om in de beide Limburgen tot oprichting van instellingen van hoger onderwijs te komen, een meer definitieve vorm aannamen.
Maar van Nederlandse zijde bleef de belangstelling
gering.
De Werkgroep bezon zich op de taken die haar in
dit stadium restten. Zij kwam tot de conclusie, dat het
primair nuttig zou zijn na te gaan, Welke tussenvormen mogelijk zouden zijn tussen een volledig gescheiden opzet en de aanvankelijk nagestreefde volledige integratie.

— De verlening van de Visser-Neerlandiaprijs in 1971
stelde de Werkgroep in staat om naast haar wetenschappelijke werk op bredere schaal bekendheid te geven aan haar werk en het nagestreefde
ideaal.
— Bij de voorbereiding van een universiteit ging de
Werkgroep van een aantal belangrijke principes
uit. Het betreft hier een gebied dat als een culturele eenheid moet worden beschouwd en Nederlandstalig is. Dit grensgebied moet beter worden
uitgerust om op het snijpunt van drie Europese
taalgebieden : Nederlands, Frans en Duits zich, in
wetenschappelijke en culturele uitwisseling met de
universiteiten van Luik en Aken, in werkelijk Europese zin te ontwikkelen.
— Een universiteit in dit gebied heeft ook aantrekkingskracht voor studenten uit andere provincies
van het Nederlands taalgebied. Ook binnen de directe reikwijdte van een Interlimburgse universiteit
wonen ruim voldoende mensen om een volledig
centrum van hoger onderwijs te bevolken. Niet
alleen zou zo'n universiteit in de naaste omgeving
ruim anderhalf miljoen mensen bestrijken, maar
bovendien geldt het hier een sterk groeiende bevolking die tot dusver over de hele linie sterk is
achtergebleven in deelneming aan het hoger onderwijs.

UITGEBREIDE INITIATIEVEN.
De volgende initiatieven werden ontplooid

BOVENNATIONAAL.

— De instelling van een sub-commissie tot bestudering van de mogelijkheden voor een locatie van
de beide universiteiten, met een zo groot mogelijk
raakvlak : de „Planologische Commissie".

Doel van de Werkgroep bleef er bij de nationale regeringen op aan te dringen zo snel mogelijk ook in
het hoger onderwijs de nationale grenzen te overwinnen. In het van ouds zo nauw verbonden Limburgse gebied, waar taal en cultuur gelijk zijn en waar
provincies in een proces van industriele- en sociale
omvorming verkeren, zijn afdoende voorzieningen in
de top van het onderwijssysteem een levensvoorwaarde. Onbetwistbaar is het dat een Interlimburgse
universiteit enorme betekenis kan hebben in verband
met de herstructurering van de beide provincies
Limburg.
De Werkgroep is er van overtuigd dat het uiteindelijk
project het begin kan betekenen van een nieuwe toekomst voor Limburg als wetenschappelijk cultuurgebied.

— De instelling van een sub-commissie ter bestudering van de wetenschappelijke structuur, onder
andere de „Medische Commissie".
— De bestudering van de mogelijkheden om te
komen tot de oprichting van een gemeenschappelijk internationaal universitair ontmoetings- en bestuurscentrum.
— Het catalogiseren van de wetenschappelijke infrastructuur in de beide Limburgen : bibliotheken,
wetenschappelijke instellingen en eenheden.
— Op het terrein van het postuniversitair onderwijs
is reeds een grote mate van samenwerking, waaraan de Werkgroep haar medewerking verleent.
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P. VAN KEMPEN

PLEID001 VOOR MAASTRICHT ALS UNIVERSITEITSSTAD

HET RAPPORT VAN DE PROVINCIALE COMMISSIE
„Maastricht universiteitsstad" was de titel van een
door de gemeente Maastricht fraai uitgegeven, rijk geillustreerde brochure, (juli 1960) waarin de argumenten
gedrukt staan voor een universiteit in de Limburgse
hoofdstad. In deze, intussen weer vergeelde, brochure
wordt er op gewezen, dat de enorme bevolkingsconcentratie in het Westen van Nederland sedert jaren al
de aandacht van overheid en wetenschap vraagt. De
ernstige moeilijkheden, die zij veroorzaakt, zijn zowel

van regionale als van nationale aard. Spitsen deze
moeilijkheden voor de Randstad zich voornamelijk toe
op het vlak van de ruimtelijke ordening, voor overig
Nederland manifesteren zij zich hoofdzakelijk in het
achterblijven zowel op economisch als op cultureel
gebied. Dat de handhaving van de7e situatie een niet
te onderschatten bedreiging vormt van de nationale
welvaart en een ondermijning betelcent van het beginsel der verdelende rechtvaardigheid, wordt door
de overheid en wetenschap meer en meer erkend.
Er is een toenemende bekommernis met de bevolking
der randprovincies, waaraan talrijke voordelen en
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mogelijkheden op het gebied van de intellectuele
vorming worden onthouden. Er is ook een toenemende
zorg om de nationale welvaart, die door een onvolledig benutten van het Nederlands intellectuele potentieel, in gevaar wordt gebracht.
Deze bekommernis en zorg spraken duidelijk uit de
rapporten van de Commissie Piekaar en Neher, die
in een spreiding van het hoger onderwijs een belangrijk middel zagen tot een noodzakelijke structuurverbetering in de randprovincies. De Provinciale
Commissie, die aan het vraagstuk van het hoger
onderwijs in Limburg een tweetal uitvoerige rapporten
wijdde, onderschrijft niet alleen dit beginsel, maar
meent ook, dat de vestiging van een instelling van
hoger onderwijs in Zuid-Limburg de enige mogelijkheid is om de relatieve achterstand van dit ver van de
Randstad gelegen, sterk geindustrialiseerde en in de
Nederlandse economie onmisbaar gewest op te heffen.
Op wetenschappelijke gronden bewijst zij, dat in
Zuid-Limburg een rijk potentieel aan intellect aanwezig
is. Zij is ervan overtuigd, dat de stad Maastricht een
onovertroffen kader biedt voor de vestiging van een
instelling van hoger onderwijs en voor de ontwikkeling van een bloeiend universitair leven.
Zuid-Limburg ligt op zeer grote afstand van de in
Nederland aanwezige instellingen van hoger onderwijs. De afstand van Maastricht tot de dichtst bijgelegen universiteit, de universiteit van Nijmegen, bedraagt 135 kilometer. Eindhoven en Tilburg zijn respectievelijk 100 en 135 kilometer van Maastricht verwijderd. Deze ongunstige situatie oefent een sterk remmende invloed uit op de Limburgse deelneming aan
het hoger onderwijs.
In een tijdperk, waarin het peil van de bereikte welvaart slechts kan worden behouden door een zo volledig mogelijke benuttiging van de beschikbare reserves aan intellectuele begaafdheid, houdt een onderwijspolitiek, die hiermee geen rekening houdt, een
ontkenning in van het karakter van de feitelijke economische ontwikkeling. Voor Limburg wordt deze urgentie nog versterkt door de kolencrisis in de mijnindustrie, die een structurele herorientering van het
Zuid-Limburgs industriele apparaat noodzakelijk
maakt.
De Provinciale Commissie, zich baserend op de bijzondere behoefte en op de aard en omvang van het
intellectuele potentieel, komt in haar rapporten tot de
conclusie, dat door de vestiging van een instituut voor
opleiding in de technische wetenschappen, de wisen natuurkunde en in enkele maatschappijwetenschappen, in Zuid-Limburg een levenskrachtige instelling van hoger onderwijs zal kunnen ontstaan met
enkele duizenden studenten.
Daarbij is een wezenskenmerk van deze tijd de inter48

nationale integratie. De welvaart en de beschaving
der Europese naties zijn afhankelijk van de bereidheid tot gemeenschappelijke orientering en werkzaamheid. In het Haar eenheid strevend Europa is geen
plaats voor in stoffelijk en geestelijk opzicht achterblijvende partners.
De enorme inspanningen van de Nederlandse overheid om de nationale huishouding of te stemmen op
het zich ontwikkelend patroon van Internationale economie en cultuur bewijzen, dat zij haar Europese taak
als middel tot zelfbehoud begrijpt. Haar inspanning
zal slechts vrucht kunnen afwerpen, indien zij aan de
randprovincies, die mede het Nederlandse cultuurbeleid bepalen, de functies toevertrouwt, waartoe
deze gewesten van nature zijn begaafd.
Zoals Belgie en Duitsland in de grenssteden Luik en
Aken tijdig hun taak hebben begrepen, zal ook Nederland zich in Zuid-Limburg van zijn roeping bewust
moeten worden, met name in het oudere, maar in de
historie door zijn buursteden overvleugelde Maastricht.
Nu van elke academicus in steeds grotere mate een
Europese gerichtheid in kennis en interesse wordt gevraagd, kunnen de mogelijkheden tot Internationale
orientering, die in de typische ligging van Maastricht
zijn gegeven, niet anders dan als bijzonder waardevol
worden beschouwd. In Maastricht bezit Nederland een
stad met een zeer geschikt klimaat voor de opleiding
en vorming van een Europees gericht intellect en
worden ruime mogelijkheden geboden tot Nederlandse deelname aan het culturele en wetenschappelijke leven in de nabuurlanden Belgie en Duitsland.
De stad Maastricht is zich van haar roeping in Europa
bewust. In deskundige kringen en door studenten
werd zij als een universiteitsstad bij uitstek genoemd.
Als hoofdstad van de provincie Limburg, maar meer
nog als centrum van culturele en industriele werkzaamheid, oefent zij een aantrekkingskracht uit tot
ver buiten de landsgrenzen. In het élan, waarmee zij
zich aan de ongunst van eeuwen heeft ontworsteld
en waardoor zij een aan de eisen van de moderne tijd
voorbeeldig aangepaste verschijningsvorm en een
representatief academisch milieu heeft verworven,
openbaart zich haar wil en bekwaamheid om — na
haar bloeiperiode in de Middeleeuwen — opnieuw
een werkstad te worden voor de geest.
Haar spiritueel karakter, haar stedelijke traditie en
haar cultureel klimaat waarborgen een uitzonderlijk
milieu voor vestiging van een instelling van hoger
onderwijs en voor de ontwikkeling van een veelzijdige
academische gemeenschap. Aldus de Provinciale
Commissie.
P. VAN KEMPEN

NA DE KONINKLME AANKONDIGING VAN DE "ACHTSTE"

EEN OVERZICHT VAN WAPENFEITEN
„Een nota over het medisch wetenschappelijk onderwijs, waarin de regering haar voorkeur uitspreekt
voor vestiging van de achtste medische faculteit in
Maastricht, wordt u heden aangeboden".
Zo kondigde koningin Juliana in haar troonrede op
dinsdag 16 september 1969, de uitverkiezing van
Maastricht aan de leden van de Staten-Generaal en
— via radio en televisie rechtstreeks aan het gehele Nederlandse yolk aan. Burgemeester mr. A. Baeten van Maastricht, de grote voorvechter van „de
achtste", zoals de achtste medische faculteit in
Maastricht kortweg wordt genoemd, zat op dat moment met zijn wethouders en dr. J. Tans, voorzitter
van de Commissie Voorbereiding Medische Faculteit
Maastricht, voor de T.V.
Op dit grote nieuws knalden de champagnekurken
voor een koele heildronk. Even later al galmde
„Grameer" — het Maastrichts woord voor „grootmoeder" — de 457-jarige enorme kerkklok van
de Sint Servaaskerk, die al eeuwenlang de vreugde
en droefheid van haar stad met bronzen gezang
begeleidt, het unieke nieuws dat Maastricht uni-

versiteitsstad zou worden, over de daken.
Muziekgezelschappen schoten de kleurige uniformen
aan, grepen de instrumenten en trokken, met
de drapeaudrager voorop, naar Limburg's „gouverneur", mr. dr. Ch. van Rooy, voorzitter van de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg — SWOL
— en naar het woonhuis van burgemeester Baeten.
Als een spontane achterban van de vele officiele Limburgse pleitbezorgers voor een universiteit en ter
bundeling van particuliere acties, gericht op het streven „de achtste" naar Limburg te halen, werd het
„Burgercomite Universiteit Limburg" in het leven geroepen, dat zeer verdienstelijk en propagandistisch
werk heeft verricht.
Op 25 maart 1969 bracht minister dr. G.H. Veringa
een bezoek aan Zuid-Limburg en Maastricht. In zijn
boekenkast staat nu het boek „Hospiti", een geschenk
van het Maastrichts stadsbestuur. Voor de bewindsman van Onderwijs en Wetenschappen stond er deze
opdracht in geschreven, ontleend aan een brief van
Cicero : „Op grond van Uw wijsheid zult gij de beste
keuze moeten doen, het moeilijkste moeten nastreven
en alles moeten dragen wat ervan zal komen".
In zijn nota over de vestigingsplaats van de nieuwe
medische faculteit schreef minister Veringa, dat bij

De wick „Heugem" bij de Maas, de toekomstige vestigingsplaats van de achtste medische faculteit te Maastricht
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de keuze ten gunste van Maastricht, de factor van
spreading van het wetenschappelijk onderwijs doorslaggevend was geweest.
Wat waren in 1971 de wapenfeiten ?
De minister van Onderwijs en Wetenschappen, dr.
G. Veringa, laat de Commissie Tans weten, dat hij in
beginsel accoord gaat met de uitgangspunten van
het interimrapport van de Commissie van October
1970. Maar de beslissing over het voorstel om de
medische faculteit voor een beperkt aantal studenten
te laten stamen op 1 september 1974 en vOOr die
datum al met 66n of meer A-faculteiten in bestaande
panden in de stad, werd door de minister overgelaten
aan het kabinet dat na de voor de deur staande verkiezingen — het schrijven dateert 11 maart 1971 —
zou optreden. Wel stemde de minister er in zijn brief
mee in, dat de nodige maatregelen werden getroffen
voor de bouw van een academisch ziekenhuis van
1.000 bedden in samenwerking met de Stichting Sint
Annadal.

DE EERSTE TELEURSTELLING
Wat de vestigingsplaats van de medische faculteit
betrof had de Commissie Tans — de Commissie
Voorbereiding Medische Faculteit Maastricht — haar
voorkeur uitgesproken voor een landelijk terrein in
de wijk Heugem aan de Maas. Het is „Heugem" geworden. In zijn opmars Haar „de achtste" kreeg
Maastricht — en Maastricht niet alleen — een koude
douche op 15 september 1971. Jhr. mr. J. de Brauw,
minister zonder portefeuille belast met de aangelegenheden betreffende het wetenschappelijk onderwijs en
wetenschapsbeleid, kwam op werkbezoek. In een gesprek met de Commissie Tans bevestigde de minister
het besluit van het nieuwe kabinet, dat met de bouw
van het academisch ziekenhuis in 1973 kon worden
begonnen. Maar de nieuwe medische faculteit zou niet
in 1974 maar pas in 1976 de eerstejaarsstudenten
toelaten.
Teleurstelling algemeen over dit uitstel van „de achtste".
Op 8 november van dat jaar opent dr. J.G.H. Tans
een brief van minister De Brauw, voor het eerst over
de universiteit van Maastricht als onderwerp vermeld
op een ministerieel schrijven. De minister stelde er
dr. Tans van in kennis : „dat ten departemente een
wetsontwerp werd voorbereid, houdende de oprichting van een rechtspersoonlijkheid bezittende Rijksuniversiteit te Maastricht. Het bestuur van deze instelling van wetenschappelijk onderwijs", zo vervolgde dit schrijven — „zal tot taak hebben voorbereidingen te treffen tot het instellen van de faculteit
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der geneeskunde. Daarnaast zal zij de vestiging van
daarvoor in aanmerking komende andere (sub)-faculteiten c.q. studierichtingen in studie nemen".
Bij zijn werkbezoek had minister De Brauw al laten
weten dat de voorbereidingscommissie in 1972 kon
rekenen op bijna 10 miljoen gulden, waarvan dan 8,5
miljoen bestemd was voor de voorbereiding van de
ziekenhuisbouw, de verwerving van gronden en de
aankoop van het Jezuietenklooster. Volgens de planning wordt in dit klooster, waar de laatste jezuiet de
poort had gesloten, een uitgebreide boekerij ten behoeve van de Limburgse universiteit ondergebracht.
Onderhandelingen werden ook aangeknoopt met andere grote kloosterbibliotheken te Nijmegen, Warmond,
Wittem en Valkenburg. In verband met het overnemen
van zoveel theologische boekwerken werd er op gerekend, dat er aan de universiteit te Maastricht ook
een theologische faculteit verbonden zou worden. Ook
blijft de voorbereidingscommissie voor Limburg een
studierichting maatschappij-wetenschappen claimen.
Zij acht ook een snelle ontwikkeling in de richting
van natuurwetenschappen gewenst. Half november
1971 werd dr. H.A.M. Hulsman, lector aan de medische faculteit te Rotterdam, als eerste benoemd tot
buitengewoon hoogleraar. De Limburgse pers „promoveerde" hem al tot de eerste hoogleraar van de
Maastrichtse universiteit.
De stadskroniekschrijver van de gemeente Maastricht vraagt zich in januari van dit jaar of : „Wanneer zal zich de eerste ontgroening bij de „Groene
Rivier" in Heugem voltrekken ? Zijn vraag bleef in
1972 onbeantwoord. Het demissionaire kabinet Biesheuvel hield tot zijn laatste ademtocht vol : „Uiterlijk
1976". Maar op de rijksbegroting 1973 werd een post
geplaatst van 16,6 miljoen om alvast wat te kunnen
gaan doen aan de voorbereiding van de bouw van
het Medisch Regionaal Centrum en de opzet van de
medische faculteit. Wat „handgeld" voor een project
dat zo'n 430 miljoen zal gaan kosten. De uitspraak van
dr. Tans : „Voor de eerste spade houden we vast aan
eind 1973", illustreert de taaiheid en doelgerichtheid
waarmee de Voorbereidingscommissie Medische Faculteit Maastricht, blijft voortploegen aan de grote
opgave, ondanks het herhaaldelijk stuiten op „dwarsliggers".

WAARACHTIG GEEN EENVOUDIGE ZAAK
Burgemeester mr. Baeten van Maastricht, als een
zorgzame huisvader betrokken bij deze zware opgave : „Het voorbereiden van de stichting van een
universiteit is waarachtig geen eenvoudige zaak". Tot
die waarachtig niet eenvoudige zaak behoorde het

opstellen van een basisfilosofie voor „de achtste".
Deze gaat er van uit dat het op te richten Medisch
Regionaal Centrum allereerst de volksgezondheid behoort te dienen en dan pas het onderwijs, toeqespitst
op het opleiden van artsen voor het eerste „echelon".
Deze werktekening voor het constelleren van de medische faculteit, kreeg de voile adhesie van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunde. Secretaris dr. W. Roelink gaf in „Medisch
Contact", het officieel orgaan voor de medische wereld in Nederland, de volgende motivering als een
ruggesteun : „In de basis-filosofie van de Achtste
Medische Faculteit wordt een unieke kans geboden
om, ongehinderd door het verleden, met een schone
lei te beginnen aan een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de ontwikkeling van de geneeskunde
in Nederland". Een kans volgens dr. Roelink, die de
medische wereld niet mag laten voorbijgaan.
Een ander wapenfeit aan de wieg van „de achtste"
was de oproep in „Medisch Contact", om op korte
termijn te solliciteren als candidaat voor de samen
te stellen eerste groep hoogleraren en lectoren in de
huisartsgeneeskunde, sociale psychiatrie, interne geneeskunde, biochemie en algemene pathologie. Inmiddels behoeft de „moederbrigade", zoals onderwijsminister mr. C. van Veen de voorbereidingscommissie noemde, niet meer alleen te blijven staan bij
het volbrengen van haar omvangrijke taak. De
„moederbrigade" kreeg hulp in de huishouding van

de Werkgroep Universiteit en de Adviesraad Medische Faculteit. Daarnaast werd door het Maastrichts
College van Burgemeester en Wethouders een
„Stuurgroep Randwyck" ingesteld, om de voorbereidende werkzaamheden zowel planologisch als qua
grondverwerking te begeleiden. Een gedenkwaardig
moment in de ontwikkeling van de Rijksuniversiteit
Limburg was de eerste overdracht van grond en huffs
van het echtpaar J. Hanssen-Hendrikx uit Heugem aan
de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg, op
9 maart verleden jaar. Namens de gemeente Maastricht tekende bij deze overdracht — later gevolgd
door vele anderen — burgemeester mr. A. Baeten. Het
totale terreincomplex omvat 400 hectaren.
Maar nog is het niet zo ver dat de Heugemer harmonie „Sint Michael" de feestmars „Intocht der Gladiatoren" op haar repertoir kan zetten. Politiek Den Haag
is op weg Haar een record-lengte-duur-kabinetsformatie. Het wetsvoorstel Maastricht juridisch de status
van universiteitsstad te geven, is nog steeds in aantocht. Maar de stadsengel blijft boven de ster in het
stadswapen glimlachen. Optimisme ook bij het stadsbestuur, gouvernement en dr. Tans. Dit optimisme
werd raak samengevat in een tafelspreuk tijdens het
bezoek van minister Jhr. mr. M. de Brauw aan Maastricht : „Er is Tans wat te Brauwen — het zal wel
Baeten — de rest Rooyen we wel !"
P. VAN KEMPEN

De terrasjes op het verjongde Maastrichtse Vrijthof, pleisterplaats voor de jongeren

•

Na een bloeiperiode in de Middeleeuwen gaat het
oude Maastricht opnieuw een werkstad worden
voor de geest. Op de foto een „zuidelijk" straatje
in het pas gerestaureerde Stokstraatkwartier
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UNIVERSITAIR ONDERWOS IN BELGISCH LIMBURG

Begin 1972 zijn vier architecten gestart met
het maken van het ontwerp en in augustus van
datzelfde jaar werd een aanvang gemaakt met
de bouw van de Hasseltse universiteit te
Diepenbeek, aan de rand van de BelgischLimburgse hoofdstad. In juli van dit jaar zal
de eerste fase van de bouw, die een oppervlakte beslaat van 18.000 vierkante meter,
gereed zijn.

Aan het Limburgs Universitair Centrum, dat
in oktober van dit jaar zijn poorten opent
voor Haar verwachting rond 350 studenten,
zal ook gestart worden met een kandidaatsopleiding tandheelkunde. Dat betekent dus_
dat begonnen wordt met zes kandidaatsopleidingen. Naast tandheelkunde zijn dat geneeskunde, biologie, scheikunde, natuurkunde en
wiskunde.

Zeer binnenkort zal ook een begin worden
gemaakt met de vorming van de Academische
staf, die voorlopig uit 22 personen zal bestaan. Begin 1974 kan die staf zo nodig, reeds
worden uitgebreid tot 44 medewerkers. De
belangstelling daarvoor, ook uit het buitenland en met name Nederland, is zeer groot.
Hoogleraren van de universiteiten van het
Vlaamse land zijn momenteel druk bezig met
de vaststelling van de curricula voor de verschillende opleidingen, die zodanig zullen zijn
samengesteld, dat de studenten de mogelijkheid krijgen om in gelijk Welke universiteit in
Vlaanderen hun studie te vervolmaken.

Er is nog geen beslissing gevallen over de
vraag of en zo já, hoeveel Nederlanders
straks in Hasselt zullen kunnen gaan studeren. De verwachting is dat men vanuit Brussel, waar die beslissing moet worden genomen, geen toestemming krijgt om voor dit
eerste studiejaar meer dan tien Nederlandse
studenten te laten inschrijven.
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Voor een nog jonge provincie als Belgisch-Limburg,
een actieve regio in voile expansie, was uitbreiding
van de onderwijs-sector een levensbelang. De grootste behoefte bestond aan onderwijs op universitair
niveau. Uit wetenschappelijke studies, die tijdens de
laatste twintig jaar werden gedaan, blijkt dat de deelname van de Limburgse jeugd aan het universitair
onderwijs duidelijk minder groot is dan in de andere
gebieden van Belgie. De achterstand neemt nog
steeds toe.
In „Teksten en Docurnenten", een uitgave van het
ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, gaf professor
J.L. Wieers, directeur van de Economische Hogeschool Limburg en directeur van het Postuniversitair
Centrum te Hasselt, als zijn mening hierover : „De
enige goede oplossing voor daze situatie is het oprichten van een universitaire installing in onze provincie. Een dergelijk universitair centrum zou bovendien de intellectuele en wetenschappelijke ontwikkeling stark in de hand werken en de economische expansie nieuw leven inblazen".
De idee om een universitair centrum in Limburg op
te richten is niet van vandaag of gisteren. Het plan
rijpte vele jaren. Twaalf jaar geleden reeds verscheen
een brochure „Limburg en het universitair onderwijs".
Sindsdien werden tal van rapporten en moties gepubliceerd door de provincieraad, de bestendige deputatie en diverse sociale organisaties.

De Limburgse aandrijvers van het plan hebben het
gezegde : „Help U zelf, zo helpe u God", in daden
omgezet. Onder auspicien van het provinciebestuur
onder voorzitterschap van gouverneur dr. L. Roppe
en met medewerking van personen van alle politieke
en filosofische richtingen, werd in 1964 een Post
Universitair Centrum te Hasselt opgericht. Het doel
van dit Centrum is de intellectuelen uit de streek een
permanente opleiding in de meest uiteenlopende richtingen te geven.

EEN BESCHEIDEN BEGIN
Het eerste jaar werd bescheiden begonnen. Twee
programma's op „postgraduate"-niveau, waarvan een
over de natuurkunde der vaste stoffen en een ander
over toegepaste linguistiek. Sedertdien steeg het
aantal behandelde studierichtingen en de cursussen
hadden een groot succes. De grootste groep studen-

ten aan het Postuniversitair Centrum komt uit andere
Belgische provincies en uit het buitenland. Bepaalde
cursussen staan op het niveau van specialisatiestudies, andere moeten meer gezien worden als een
herscholing.
Een aantal van de basisprincipes van het Postuniversitair Centrum werden, onder uitdrukkelijke en
unanieme overeenstemming, enkele jaren later, in
1967, overgenomen als grondslag voor de toekomstige
universitaire expansie in Limburg. Deze principes
hebben hun stempel gedrukt op alles wat tot nu toe
inzake universitair onderwijs in deze provincie werd
verwezenlijkt.
Het eerste principe is de vrijheid van geest tegenover
alle verschillende meningen, zowel filosofisch, politiek of sociaal. Deze geestelijke vrijheid steunt op
een diep respect voor de mening van anderen en beantwoordt aan een nauwgezette toepassing van de
ethiek van de wetenschap op onderwijs en onderzoek.
Het tweede principe steunt op het inzicht dat de universiteit deel uitmaakt van de maatschappij en dat
deze laatste haar bestaan rechtvaardigt. Zodoende
is de universiteit ook voor haar daden verantwoordelijk ten overstaan van de maatschappij. Haar voornaamste doel moet zijn het volbrengen van haar

essentiele taak : alles in het werk te stellen voor de
welvaart en de vooruitgang van de gemeenschap.
Het derde principe betekent een vernieuwing van het
universitaire onderwijs in deze provincie. Nieuw is
vooral de manier waarop het onderwijs aan de student
wordt gegeven. Aangepaste methodes moeten er voor
zorgen dat elke student actief deelneemt aan de
studie. Het belangrijkste streven bij deze onderwijsmethode is de concrete, dagelijkse toepassing van de
wetenschappelijke vooruitgang, vooral in verband met
de pedagogische filosofie, de onderwijsmethodes, de
docimologie en de technische hulpmiddelen bij het
onderwijs.

HET DOEL VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS
Het doel van het wetenschappelijk onderwijs van de
Limburgse universiteit kan als volgt worden omschreven : de jonge mensen leren zelfstandig te werken,
problemen op critische wijze te formuleren en deze
problemen op een creatieve wijze op te lossen volgens
aangepaste wetenschappelijke methodes, vooral in
de sector van de gekozen studierichting.

Aanbouw van het Limburgs Universitair Centrum te Diepenbeek
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Het vierde principe is dat de Limburgse universiteit
„open" wil staan voor andere culturen. Zij wil persè
een „provincials" denksfeer vermijden. De gunstige
Jigging in het „Land zonder grenzen", bij Nederland
en Duitsland en dichtbij de Franse cultuur, is een
stevige steun voor haar streven naar internationals
uitstraling, vooral dank zij de medewerking van professoren en medewerkers uit het buitenland en uit
andere taalgebieden.
Eind 1968 deed zich de kans voor om universitaire
studies in de sector economische wetenschappen te
organiseren. Van deze mogelijkheid werd enthousiast
gebruik gemaakt. Dank zij de eensgezindheid van de
Limburgse verantwoordelijken, de steun van de provincie en de financiele hulp van bevolking en ondernemingen, kon de Faculteit der Economische Wetenschappen in aanwezigheid van minister P. Vermeylen,
in October 1968 haar eerste academische zitting
houden. Vasthoudend aan boven aangehaalde principes, wijkt het onderwijs dat er wordt gegeven in
vele opzichten of van wat elders wordt gedoceerd.
In het cursusprogramma, dat elk jaar aan een kritisch
onderzoek wordt onderworpen, wordt rekening gehouden met de meest recente evoluties in de economische wetenschappen en hun practische toepassingen.
Naast de algemene economie, wordt speciale aandacht besteed aan het management van bedrijven, de
handelseconomie, wiskunde, econometrie en operationeel onderzoek, het gebruik van de computer en de
kennis van moderne talen. Het onderwijs wordt gegeven in kleine werkgroepen, waarbij het grootste
gedeelte van de tijd wordt besteed aan besprekingen,
team-work en het uitvoeren van individuele oefeningen. Verschillende delen van het programma
worden „en bloc" gegeven, zodat de mogelijkheid
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bestaat voor het inschakelen van jaarlijkse stages om
te vermijden, dat er een kloof ontstaat tussen het
onderwijs en de maatschappelijke realiteit. Het actieve werken vergemakkelijkt het persoonlijk contact
tussen professoren en studenten. De prestaties van
de studenten worden beoordeeld op basis van objectieve proeven, examens, papers en groepsactiviteiten.
Zo kunnen de professoren in de loop van het jaar
voortdurend nagaan Welke vooruitgang iedere student
maakt.
In mei 1971 werd door het Parlement een wet goedgekeurd, die bepaalt dat Limburg de Faculteit der
Economische Wetenschappen mag aanvullen met een
Faculteit voor Natuurwetenschappen en een Faculteit
Geneeskunde. Het eerste stadium van deze nieuwe
universitaire expansie voorziet onder andere in de
bouw van een universiteitscampus. Ook hierbij wordt
er weer voor gezorgd, dat de recente, internationaal
erkende meningen en opvattingen zoveel mogelijk
toeoassing vinden. Zo werden in januari en februari
1971 een aantal conferenties georganiseerd met rectoren en architecten van de nieuwe Duitse, Engelse,
Franse en Skandinavische universiteiten.

OP MODERNE LEEST GESCHOEID
Limburg schoeit welbewust het universitair onderwijs
op de moderne leest. In het kort bestek van dit artikel
kan geen volledig beeld worden gegeven van wat zich
momenteel op universitair niveau in de provincie Limburg afspeelt. Voor wie meer wenst te weten over
ideeen en realisaties, mag worden verwezen naar het
boek „Universiteit als opgave" (Standaard-Distributie)
van professor J.L. Wieers.
P. VAN KEMPEN

ONDERHOUD MET MINISTER W. CLAES
OUD MINISTER VAN "NATIONALE OPVOEDING"

Bent u van oordeel dat het juist is dat momenteel in
Belgisch- en in Nederlands-Limburg een universiteit
gebouwd wordt, te weten op ongeveer 20 kilometer
hemelsbreed van elkaar ?
Claes : lnderdaad is in Belgisch-Limburg de aanzet
gegeven tot oprichting van, ik mag niet zeggen een
universiteit, maar wel, aangezien de wet enkel spreekt
van kandidaturen voor de exacte wetenschappen,
een gedeelte daarvan. De situatie van NederlandsLimburg en de mogelijke politieke en pedagogische
evolutie daar op dit punt is mij minder bekend. Maar
het lijkt mij nogal een duidelijke zaak dat er, wat
Belgisch-Limburg betreft, vroeg of laat bepaalde demarches zullen worden gedaan tot verdere uitbouw.
Dat lijkt mij in de lijn van de verwachtingen te liggen.
Waarschijnlijk zal het zo zijn — het hemd is natuurlijk Hader dan het vest — dat men in Belgisch-Limburg
toen de tweede universitaire expansie-fase een felt
was, heeft gedacht : laten we maar niet blijven wachten tot alles geregeld is tussen Nederland en Belgie,
maar laten we de kans maar waar maken en zorgen
dat we zo snel mogelijk datgene hebben, waar we
ook recht op hebben. Dat lijkt me vrij menselijk geredeneerd. Men kan nu misschien wel betreuren dat
er bepaalde zaken gerealiseerd zijn en worden, die
eerder samen verwezenlijkt hadden moeten worden.
Maar eerlijk, ik geloof niet dat we voor wat betreft
de toekomst overdreven pessimist moeten zijn. lk
geloof nog altijd dat er heel wat mogelijkheden zijn.
Hebt u destijds over de kwestie van samenwerking
tussen Maastricht en Hasselt contact gehad met uw
Nederlandse collega met de bedoeling om alsnog tot
een vorm van samenwerking te komen ?
Claes : lnderdaad zijn er contacten geweest met de
heer De Brauw over mogelijke samenwerking. lk wil
niet verhelen dat het een moeilijke zaak was — dat
zal het voor mijn opvolger trouwens ook nog zijn —,
omdat er inderdaad toch nog altijd belangrijke praktische hinderpalen te overwinnen zijn. De voornaamste
hinderpaal lijkt mij te bestaan uit het gebrek aan
onderlinge erkenning van de diploma's. Die kwestie
van de assimilatie van diploma's, die nu toch al enkele
jaren op de Europese dagorde staat, is volgens mij
wel fundamenteel. lk geloof dat er, zodra we op dat
punt positieve resultaten kunnen boeken, en dan liefst
meteen op Europees niveau, nog maar weinig belemmeringen zullen zijn om die samenwerking werkelijk
te bekronen met praktische realisaties.
Waren er volgens u en uw Nederlandse collega dus
wel mogelijkheden voor samenwerking ?

Claes : Nogmaals er zouden inderdaad nog eerst heel
wat praktische problemen overwonnen moeten worden. Maar ik was en ben ook nu nog overtuigd van
het felt dat er mogelijkheden zijn.
Welke mogelijkheden waren dat dan en welke procedure kwam u overeen ?
Claes : Nou, voor wat betreft die diploma's was er
bij mijn weten een snort technische contactcommissie,
die niet alleen heeft nagegaan welke verschillen in
erkenning er nog bestaan, maar die ook heeft aangeduid welke hinderpalen nog uit de weg geruimd
zouden moeten worden om inderdaad — zij het op
strikt Belgisch-Nederlands vlak — ten aanzien van
de wederzijdse diploma-erkenning tot een vergelijk te
komen. Natuurlijk zal daar wetgevend werk voor
nodig zijn. Uiteraard bestaan er al wel bepaalde wetten inzake assimilatie van diploma's, zowel in Nederland als in Belgie, maar die zijn zeer zeker niet voldoende om spoedig of zelfs ooit een groot-Limburgse
universiteit tot stand te brengen. Dat er op dat punt
nieuwe stimulansen nodig zijn is heel duidelijk.
In de gesprekken met mijn Nederlandse collega zijn
we eigenlijk nog niet aan concrete mogelijkheden toegekomen. Het ging in die gesprekken meer over de
praktische problemen, zoals diploma's en zo meer.
Maar zag u concrete mogelijkheden ?
Claes : lk zag in ieder geval de mogelijkheid om een
bepaalde termijn of te spreken waarbinnen die kwestie
van de diploma-erkenning zou moeten worden opgelost. lk zag ook mogelijkheden voor een hechter contact tussen de diverse instanties en samen waren we
dan ongetwijfeld tot concrete mogelijkheden van
samenwerking gekomen. Zo'n samenwerking tussen
de Medische Faculteiten van Maastricht en Hasselt
bijvoorbeeld zou een eerste prachtige aanzet zijn van
samenwerking. Maar dat veronderstelt natuurlijk wel
dat de Belgen die de licentiaats- of de doctoraatsjaren in Nederland zouden gaan volgen daarna met
het behaalde diploma ook inderdaad zonder veel procedure moeilijkheden terecht zouden moeten kunnen
in Belgie. En op dat punt — ik spreek nu natuurlijk
onder persoonlijke verantwoordelijkheid en niet in
naam van de Belgische regering — zullen er toch ook
nog eerst heel wat moeilijkheden overwonnen moeten
worden met diegenen die in Belgie momenteel verantwoordelijk zijn voor de medische politiek. lk denk
daarbij in het bijzonder aan de syndicate kamers en
zo meer, die bij mijn weten niet erg geneigd zijn om,
excuseer de uitdrukking, een dusdanige invoer van
medici in Belgie toe te laten. Dat is, mijns inziens
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althans, voor wat Belgie betreft, alleszins een bijkomende zeer belangrijke moeilijkheid.
Uw Nederlandse collega wijst er op dat de invloed
van de regering in Belgie op de Limburgse universiteit
kleiner is dan de invloed van de Nederlandse regering op de toekomstige universiteit van NederlandsLimburg. Zag u ten gevolge daarvan ook problemen
om de juiste gesprekpartners te vinden ?
Claes : Inderdaad was er op dat punt sprake van verschillende uitgangspunten. Door de Belgische wetgeving van begin '70 hebben al de universiteiten een
ruime vorm van autonomie gekregen. Zij zijn allemaal
op een voet van gelijkheid geplaatst voor wat betreft
de betoelaging, de financiering. Uiteraard is er een
uitgebreide controle op de aanwending van de fondsen
en zo meer. Maar voor het overige beschikken de
universiteiten via autonome verkozen beheersorganen
inderdaad over werkelijk ruime zelfstandigheid. lk geloof dat dit beantwoordt aan een algemene wil tot
democratisering van het onderwijsbestel en ik denk
niet dat de Belgische regering daarop moet terug
komen. Anderzijds echter lijkt mij dat ook weer geen
hinderpaal to zijn voor datgene waar wij nu over
spreken. lk meen bovendien stellig to weten dat men
in al de geinteresseerde Limburgse milieus positief
staat ten opzichte van samenwerking met NederlandsLimburg. Het (Belgisch-) Limburgs Universitair Centrum, dat per definitie een weliswaar pluralistisch,
maar vrij centrum is, beschikt inderdaad over ruime
vormen van autonomie, maar bijvoorbeeld op het punt
van de diploma's zal toch duidelijk wetgevend werk
moeten worden verricht. Zeer zeker ook als er bijvoorbeeld in Nederlands-Limburg bepaalde investeringen zouden moeten plaatsvinden met hulp van
Belgisch-Limburg. In zo'n geval zou men uiteraard ook
niet buiten de medewerking van de Belgische regering kunnen.
Maar de bezwaren en problemen die u nu noemt
waren niet van dien aard dat er niet aan een oplossing te denken viel ?
Claes : lk moet nu niet gaan antwoorden in naam van
mijn opvolger. Maar op het punt van verder overleg
had ik een duidelijke suggestie gedaan, die hierin
bestond dat de verantwoordelijken voor het beheer
van het Limburgs Universitair Centrum, vergezeld
door een autoriteit van de Belgische regering, die
per definitie de regeringsafgevaardigde kan zijn,
weliswaar met behoud van een regelmatig contact
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met de Belgische regering, de gesprekken zouden
kunnen voortzetten. Voor wat deze zaak betreft zie
ik dus geen enkel praktisch probleem meer.
U had ook kunnen denken aan meer technische, bouwkundige en organisatorische samenwerking ?
Claes : Daar moet ik u eerlijk op antwoorden, dat ik
erg vreesde dat wij op dat punt inderdaad niet tijdig
zouden klaar komen. Dat moet ik eerlijk zeggen.
Vindt u dat de beide Limburgen voldoende geprobeerd
hebben tot samenwerking te komen ?
Claes : In elk geval moet ik u zeggen dat ik, toen
ik minister was, regelmatig door de Belgisch-Limburgse autoriteiten werd aangepord om de contacten met
Nederland to itensifieren en om in de mate van het
mogelijke de Limburgse autoriteiten er bij to betrekken. 1k meen dus wel — ik kan natuurlijk minder oordelen over Nederlandse zijde — dat men van BelgischLimburgse zijde inderdaad duidelijk en regelmatiq impulsen heeft pogen to geven en ik veronderstel dan
ook dat, zodra er een nieuwe Nederlandse regering
zal zijn, men vanuit Hasselt mijn opvolger zal aanporren om contacten to leggen met de nieuwe Nederlandse collega.
Als u nu nog minister van Nationale Opvoeding zou
zijn zou u dan aan deze zaak hebben doorgewerkt ?
En zo ja, hoe zag u dan de verdere procedure ?
Claes : Zeer zeker. En ik had gedacht dat er dan ook
wel een definitieve timing afgesproken had kunnen
worden voor wat betreft het probleem van de diplomaerkenning. lk geloof inderdaad dat we al zOver waren
dat er een afspraak kon worden gemaakt over een
datum waarop die zaak geregeld zou moeten zijn. Dat
is óón.
Op de tweede plaats dacht ik ook dat zeker gemakkelijk tot stand zouden zijn gekomen periodieke bijeenkomsten van de plaatselijk geinteresseerde instellingen en geledingen samen met vertegenwoordigers
van het centrale gezag. Die twee zaken waren zeer
haalbaar.
U ziet dus op dit moment nog kansen voor samenwerking ?
Claes : lk aarzel geen seconde. Mijn antwoord is : ja.
Absoluut. Het is dan ook to hopen dat de gesprekken
daarover zo snel mogelijk, met de Nederlandse regering zullen worden hervat.
JOH. THYSSEN

BELGISCH-LIMBURG ONTWORSTELT ZICH AAN DE KOLENCRISIS

WELVAARTSBELEID EN WELZIJNSPOLITIEK
Het basis-gegeven van de economische problematiek
van Belgisch Limburg — de voorstanders van de integratie der beide Limburgen noemen het dikwijls „WestLimburg" — is gedurende vele jaren uitsluitend zijn
snelle bevolkingsgroei geweest.
Binds ruim een decennium zijn zich daarbij de steeds
scherper wordende kolencrisis en de moeilijkheden
in de landbouw, vooral in de fruitsector, komen voegen. Over het algemeen kan men zeggen, dat Belgisch-Limburg tot nog toe bevredigende oplossingen
heeft gevonden voor zijn vraagstukken.

Een voordeel was wellicht datgene wat voorheen
het grote nadeel was, nl. dat het een „jonge" provincie is in alle betekenissen van dit begrip, nl. niet
alleen door de jonge bevolking, maar ook door het
felt dat zij vroeger, excentrisch gelegen in het Belgisch nationaal economisch bestel, niet gelijkwaardig
met de andere gewesten van het land was geevolueerd. In Belgisch-Limburg kon men op het ogenblik
toen de idee van een optimale benutting van de ruimte
reeds ingang had gevonden, beginnen met een evenwichtige spreiding van de industrie, van de woongebieden, van de landbouwzones en van het „groen".
Dit betekent natuurlijk niet dat er geen woonwijken
waren ontstaan op plaatsen waar ze beter hadden
kunnen wegblijven en dat er geen mijnen en fabrieken
waren ingeplant op terreinen, waarvan men nu zegt
dat ze beter in hun natuurstaat waren behouden gebleven, maar alleszins heeft zich dit in mindere mate
voorgedaan dan in de van oudsher geindustrialiseerde
streken van Belgie.

INDUSTRIALISATIE VOORRANG
Then Belgisch-Limburg aan zijn grote industrialisatieslag begon, was er nog alles aanwezig : er was ruimte, er was arbeidsaanbod van een bevolking die de
verhoging van haar welvaart met energie betrachtte
en er was de mogelijkheid om de infrastructuur volgens moderne behoeften te organiseren. Het enige
wat ontbrak was de belangstelling van Brussel en
van de Belgische financiele kringen.
Het is wel opvallend dat vele initiatieven die in Belgisch-Limburg uitgewerkt werden, van uit de provincie
zelf kwamen. Het begon met de oprichting van een
eigen provinciale en intercommunale apparatuur voor

de elektriciteitsvoorziening met de stichting van provinciale scholen voor technisch onderwijs en het ging
verder met het tot stand komen van een Provinciale
Raad voor Cultuur en een Provinciaal Verbond voor
toerisme, die beide in grote mate bijdroegen tot de
concrete uitbouw van de cultuur-spreiding en van
het recreatie-patrimonium.

GEEN NEVEN-BEDRLIVEN
Uiterst belangrijk was vooral de oprichting van de
Limburgse Economische Raad in 1951 als eerste gewestelijke welvaartsorganisatie in het land. Want toen
in Belgie de wetten op de industriele expansie en
op het regionaal-economisch beleid werden afgestemd, had Limburg reeds degelijke plannen voor
streekontwikkeling. Men kan waarachtig niet zeggen
dat men destijds van het centraal gezag veel gekregen heeft, hoewel daarin in de jongste jaren ook een
grondige wijziging is tot stand gekomen.
De eigen inspanningen van de provincie, samen met
andere factoren, te weten de reeds genoemde wetgeving op de regionaal-economische politiek en de
Europese economische integratie, die Belgisch Limburg van uit zijn excentrische positie overhevelde
naar de gunstige ligging tussen Antwerpen, Luik,
Nederlands-Limburg en het Rijnland, hebben de situatie doen veranderen, om niet te zeggen omgekeerd. Vooraleer de exploitatie van de kolenmijnen
in de twintiger jaren enige omvang begon te krijgen,
was Belgisch-Limburg een uitsluitend agrarisch gebied met rijke landbouwstroken in het zuiden (Haspengouw) en arme zanderige gronden in het noorden
(de Kempen). Bovendien had de provincie slechts
weinige en slechte verbindingswegen met het centrum
van het land. De kolenmijnen zorgden voor werkgelegenheid die echter beperkt bleef, omdat er geen
neven-industrieen tot stand kwamen, zoals dit wel het
geval was in Nederlands-Limburg. Het Belgisch kapitaal had investeringen gedaan in de staalnijverheid
en carbo-chemische fabrieken in de zuidelijke bekkens van het land (Walloniè) en het vervoer van de
Limburgse cokes-kolen via het Albertkanaal naar het
zuiden was zo gemakkelijk dat nieuwe investeringen
in Limburg niet in overweging werden genomen.
In de Gemeenschappelijke Vergadering van de
E.G.K.S. te Straatsburg heeft de latere minister Bertrand trouwens herhaaldelijk gezegd, dat het Kempisch
Bekken in Belgie het enige was in Europa, waar de
kolenmijnen geen afgeleide bedrijven hadden doen
ontstaan.
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Deze mono-industriele structuur maakte BelgischLimburg dan ook uiterst kwetsbaar toen de kolencrisis uitbrak en de grote zorg was een diversiteit
van nijverheid tot stand te brengen. Sinds zijn oprichtinq in 1951 had de Limburgse Economische Raad
daaraan alle aandacht besteed en ook resultaten geboekt. Maar het uitgangspunt van de grote ommekeer was het „Omschakelingsplan voor de Limburgse
Mijnstreek" dat in juni 1966 door de Limburgse Economische Raad (L.E.R.) en de studiegroep Venex (Cooperatieve vennootschap tot bevordering van de economische expansie) was samengesteld en dat na de
sluiting van de kolenmijnen van Zwartberg bij de
diensten van de E.G.K.S. en van het ministerie van
economische zaken was ingediend. Het plan voorzag
een dating van het aantal arbeidsplaatsen in de kolenmijnen met 1.800 p er jaar en een aangroei van het
aantal economische activiteiten met 4000 eenheden
per jaar o.w. 2400 manners.
Rekening houdend met de aangroei van de tewerkstellingen in de bouwnijverheid en in de tertiaire sector kwam men tot de vaststelling, dat jaarlijks in de
industrie nagenoeg 3.200 nieuwe arbeidsplaatsen zouden moeten worden geschapen.

Het omschakelingsplan is dus een succes geworden.
Maar daarmee is de kous niet af, want van nu tot
1980 voorziet men een stijging in het arbeidsaanbod
met 5650 tot 6450 per jaar. Men verwacht tegen 1980
een arbeidsoverschot van 73200. Daarbij wordt de
toestand in de kolenmijnen steeds minder gunstig. De
verliezen per ton kolen stijgen bestendig, omdat de
verkoopprijzen praktisch ongewijzigd blijven terwijl de
loners en sociale lasten uiteraard steeds toenemen.
De toelagen van de staat belopen in Wallonie nu reeds
370000 fr. per jaar en per mijnwerker, in de Kempen
190000 fr.
Het is duidelijk dat dit niet zo kan voortgaan en dat
men, indien er geen middelen worden gevonden om
de productiekosten te doers dalen, of indien er geen
mirakel gebeurt waardoor de verkoopprijzen stijgen,
de mijnnijverheid verder zal gaan afbouwen. Maar het
zal nodig zijn dat er een nieuw economisch groeiplan wordt gerealiseerd, waarbij deze keer ook veel
aandacht kan worden besteed aan de expansie van
het toerisme en de recreatieve sectoren, waarbij men
tevens met zorg voor de milieu-vrijwaring kan tewerk
gaan.
UNIVERSITEIT

INDUSTRIETERREINEN
Het plan duidde acht uit te rusten industrieterreinen
aan, verspreid over de provincie en het somde de
noodzakelijke infrastructuurwerken op. Het ging om
1097 hectaren grond, waarvan de onteigeningen 152
miljoen Belgische franks zouden kosten en de uitrusting 164 miljoen, en verder om wegenwerken voor
een totaal van 466 miljoen, de aanpassing van het
Albertkanaal (200 miljoen) en de bouw van een collector voor afvalwaters (250 miljoen). De totale uitvoering van het plan zou 1,23 miljoen kosten, natuurlijk tegen de toenmalige geldwaarde.
Bovendien werden de aanleg van nieuwe en de verbetering van bestaande rijkswegen vooropgezet.

55 000 NIEUWE WERKPLAATSEN
Het plan werd, gefinancierd door de E.G.K.S. en de
staat, in zijn algemene lijnen uitgevoerd en men kan
ook zeggen dat het voorziene resultaten heeft opgeleverd. Van 1960 tot 1970 werden er 37 000 nieuwe
arbeidsplaatsen gecreeerd en vermits in dezelfde periode de arbeidsbezettingen in de kolenmijnen daalden
van nagenoeg 38 000 tot 2 000 komt dit neer op 55 000
nieuwe werkplaatsen.
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Hoe kadert nu dit welvaartsbeleid in het geheel van
een welzijnspolitiek?
Gelijklopend met de toepassing van het regionaaleconomisch beleid, werd een andere activiteit ontwikkeld door de Limburgse Raad voor Samenlevingsopbouw (LISO) die de studies onderneemt voor een
evenwichtige groei van het maatschappelijk !even. En
hier blijkt dat er nog veel moet worden gedaan o.m.
op het vlak van de spreiding van een cultuur-infrastructuur, van administratieve aanpassingen (fusies
van gemeenten), van recreatieve voorzieningen e.d.
Inzake universitair onderwijs heeft Belgisch-Limburg
een halve slag thuis gehaald !
Ten aanzien van de onwilligheid van het centraal
landsbestuur om in Limburg een universitaire stichting
in te planters en van het stiekem en sours ook openlijk gestook daartegen vanwege de bestaande universiteiten — vooral Leuven — had men in Limburg zelf
reeds binnen het kader van de wet op het hoger nietuniversitair onderwijs de Economische Hogeschool
Limburg en het Postuniversitair Centrum opgericht.
Voor de uiteindelijke verwerving van een universitair
centrum door de wet op de universitaire expansie waren, zoals dat in Belgie nodig is, een volksbeweging en
een reeks betogingen noodzakelijk.

Men heeft tenslotte een universitair centrum verkregen, dat in oktober 1973 zal starten. Het succes was
niet volledig, want het gaat slechts om de kandiaturen
en dan nog van een beperkte reeks diciplines (alleen
de positieve wetenschappen).
De inrichtende macht is nogal een zonderling geval ;
de raad van beheer moest volgens de wet de weerspiegeling zijn van de machtsverhoudingen van de
politieke partijen in de provincieraad en die raad wordt
gecontroleerd door een „comite van toezicht", waarvan de samenstelling een weerspiegeling is van de
machtsverhoudingen der partijen in het Vlaamse deel
van de Kamer van de Volksvertegenwoordigers. Men
kan zich wel afvragen, wat dit te maken heeft met academisch onderwijs en wetenschappelijk navorsingswerk.

Het zal wel wat moeilijkheden veroorzaken bij de benoeming van de leden van het academisch korps.
Maar dit politiek geleuter heeft men er in Limburg
maar bij genomen. Het voornaamste is, dat het L.U.C.
bestaat en aan het werk kan gaan. Het doel blijft natuurlijk de uitbouw van een volledige universiteit, iets
waarvoor men over een paar jaar wellicht opnieuw
zal moeten ageren.

Tot slot van dit artikel kan worden gezegd, dat wanneer men de evolutie der jongste 15 jaren in Limburg
nagaat, de balans gunstig is.

MAURITS STANDAERT

Aan weerszuden van de Belgisch-Nederlandse grens
kleine „vrijheidszuilen" leggen de
brug tussen Noord en Zuid De foto toont „perroenen" te Maaseik en te Maastricht.
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Waarom noemen we de nieuwe DAF66
"auto die lilies heeft"?

Omdat z'n uitrusting
verrassend compleet is.
Natuurlij k. Omdat hij modern
van lijn is, in veel uitvoeringen
voorhanden en in precies
de goede kleuren leverbaar.
Maar 't indrukwekkendste zit
'm in de exclusieve, geavanceerde techniek
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Die, samen met de De Dion
achteras, zorgt voor een superieur rijgedrag.
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wegligging bij elke snelheid.
die de DAF66 maakt tot wat
hij is: de knapste in z'n klasse.
•Veiligheids-dashboard.
• De Dion achteras.
Met dikke stootrand,
De beste asconstructie die de
waarbinnen verzonken de
autotechniek kent,
bedieningsknoppen.
past DAF als eerste en enige toe Veiligheidsstuur met
in doze klasse.
diepliggende naaf. Contactslot
• Compacte Variomatic.
is stuurslot.

DAF66: leverbaar in de
Luxe, Superluxe en Marathonuitvoering.Als sedan,
stationcar en coupe.Bovendien
leverbaar als bestelauto.
Ga naar een van de ruim
200 DAF- dealers en maak een
sensationele proefrit.
Stuur mij
informatie over:
011 0 DAI:66 de Luxe,
❑ DA F66 Superlux, 0DAF66Station car de Luxe, 0 DAF66 Stationcar
Superlux, 0 DAF66 llestelauto,
0 DAF66 Coupe. 0 DAF66 Marathou, 0 DAF66 Marathon
Stationear, 0 DAF66 Marathon
Coupe. 0 OAF I I Comfort, 0 DAF44
de Luxe, 0 OAF II Stationcar,
0 DAF.I I Bestelauto. 0 DAF:13
Comfort, 0 1)AI:33 de Luxe,
0 DAF33 Combs, 0 DAF3:3 Bestelauto.
(aankruisen wat u wilt)

•Wisselstroomdynamo

(sneller bijladen).
• Compact
van buiten,
ruim van binnen.
Flitsendsnel optrekken
(0-50 km in 5 seconden).
• Slaapstoelen en tapijt
op de vloer in alle SL en
Marathon-modellen.
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•Alarm-knipperlichtinst a Ilatie, standaard op alle typen.
•Vacuumrembekrachtiger
op alle SL en Marathonmodellen.
• Kunststof bumperhoeken (ondeukbaar),
roestvrijstalen bumpers en
raamlijsten.
•Anti-luchtverontreinigingsmotor met nieuwe
uitlaat en nademper.

•

• Nuttige extra's (met
bijbetaling): schuifdak, brede
Marathon-wielen,
elektrisch verwarmde achterruit en slaapstoelen met
stofbekleding.
13"
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Verantwoordeluke uitgever in opdracht van het A N V

Jan De Graeve - Drongenhof 9 - 9000 Gent

BRIEF VAN HET A.N.V. GUNSTIG ONTHAAID:
VERSNEL DIE INTEGRATIE!

De brief van het Algemeen Nederlands
Verbond aan de overheden, de parlementsleden, de besturen van de politieke partijen
en depers, waarin werd aangedrongen op
het versnellen van de culturele integratie
van Noord en Zuid, nu de culturele autonomie in Belie een grondwettelijke basis
heeftgekregen, heeft in beide landen vele
reacties totgevolg gehad. De tekst van de
brief werd in„Neerlandia” 1973, nr. 1 afgedrukt.
De Nederlandse minister-president en minister van algemene zaken, mr. B. Biesheuvel,
schreef aan de voorzitter van het
A.N.V.,
dat hijoor
v de inhoud van de brief
„de bijzondere aandacht" had gevraagd van
de ministers van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, van onderwijs en van
buitenlandse zaken.
De vice-eerste minister van Belgie, L. Tindemans, schreef :„Met rote belangstelling
heb ik kennisgenomen van uw brief van 7
maart 1973 en dank u voor de concrete
ideeen die u naar voren brengt om de integratie tussen de Nederlandse en Vlaamse
cultuurgemeenschappen te bevorderen en
te versnellen. lk heb tevens metgenoegen
mogen vaststellen dat de Vlaamse pers aan
uw initiatief de nodige ruchtbaarheid heeft
elieven”. Minister Tindemans maakte tegeg
jkertijd melding van het feit, dat hij een
g
afschrift van de brief hadgezonden aan
minister Jos Chabert, minister van Nederlandse cultuur en Vlaamse aangelegenheden,
alsmede aan de voorzitter van de
Cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap.
De laatste ,
senator Robert Vandekerckhove
schreef :„Evenzeer als u ben ik ervan overtuigd dat, dank zij de nieuwe politieke structuren in Belgie, op meer doeltreffende wijze
dan vroeger het geval kon zijn vorm en
gestalte moet worden gegeven aan de culturele integratie tussen Nederland en de
Nederlandse Cultuurgemeenschap in Belie”. De heer Vandenkerckhove merkte
g
voorts op, de wens te delen dat het inzake
de integratie tot een overleg zou komen
tussen deparlementsleden van beide landen

die meer speciaal met de culturele integratie hebben te maken, alsmede tussen de
fracties van depolitieke partijen in de
Nederlandse Staten-Generaal en de Nederlandse Cultuurraad.
Met belangstelling had senator Vandekerckhove notagenomen van de suggestie dat
zowel van de zijde van de Nederlandse
Cultuurraad en van de Staten-Generaal als
van de kant van de regeringen van beide
landen een of meer werkgroepen zouden
worden ingesteld, die in het bijzonder de
mogelijkheden van institutionalisering van
het integratiebeleid in studie zouden nemen.
Voorzitter Vandekerckhove nodigde het
praesidium van het ANV uit om van gedachten te wisselen over de toekomst van
de culturele integratie van Noord en Zuid.
De inhoud van de brief maakte in de vaste
commissies voor onderwijs en voor wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderwijs
van de Tweede Kamer in Nederland onderwerp van studie uit. Gezien de inhoud van
de brief werd besloten de brief te zenden
aan het Presidium van de Kamer.
Van de zijde van de K.V.P. in Nederland
werd blijk van een bijzondere belangstelling
egeven voor de inhoud van de brief. Reeds
g
bij de behandeling van de Nota internationale culturele betrekkingen van de Nederlandse regering — naar aanleiding van die
nota uit 1972 richtte het A.N.V. eveneens
een brief tot de regering — werd aan het
belang van een positiever cultuurbeleid de
aandachtgeschonken.
De tweede Kamerfractie van de KVP heeft
het ANV eveneens uitgenodigd tot een
met enkele leden van de fractie9 es p
commissie C.R.M.
In het or aan „Wij" van de Volksunie in
Vlaanderen werd de tekstgeheel en al
overgenomen, in Nederland wijdde het
opinieblad „De Nieuwe Linie" een beschouwing aan de activiteit van het A.N.V. in een
bijzonder positieve geest. Kranten in Nederland en Vlaanderen berichtten over de actie.
En waarschijnlijk zullen nog andere reacties
volgen.
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STRIJD VOOR VERSTAANBAAR NEDERLANDS
UW HULP GEVRAAGD TEGEN GEWICHTIGDOENERIJ

Een tijdje geleden lazen wij in „De Volkskrant" :„Waarom heeft nog nooit een
Nederlander de Nobelprijs voor Iiteratuur
gewonnen ? De oplossing van deze vraag
ligt voor een groot deel vervat in de warme
aanbevelingen op het doosje dat de befaamde Salzburger Mozartkugeln bevat.
Een Oostenrijkse specialiteit van chocolade, hazelnoten en amandelen. Rondom
de bodem van het ronde doosje staat :
A Pleasing Taste - Un Vrai Regal - Una
Deliziaper it Gusto - En Godbit - En
Lackerhet - En Himmerigsmundfuld, als een
soort aureool om de Duitse tekst heen.
Duits, Engels, Frans, Italiaans, de Scandinavische talen, maar Nederlands... nee.
Terwiji er toch evenveel Nederlanders en
Vlamingen Nederlands spreken en chocolade eten, als er Scandinaviers zijn”.
Het doet ons bijzonder veel plezier, dat de
redactie van„De Volkskrant” hierop de
aandacht vestigt. Het is een verschijnsel,
waarop men tal van keren stuit bij het
lezen van folders van bedrijven, waaronder
ook ondernemingen gevestigd in Nederland
en Vlaanderen. En waarom eigenlijk zo
vragen wij ons steeds af. Wil de Oostenrijkse chocoladefabrikant en willen met hem
vele andere ondernemers hunproducten
alleen maar kwijt aan degenen, die geen
Nederlands spreken ? Een merkwaardige
opvatting van zakenlieden.
Of springen wij zelf zo slordig om met onze
taal, dat wij niet beter verdienen ?

*

Wij zouden de lezers van „Neerlandia" willen vragen wanneer zij stuiten op zaken,
zoals bovengenoemd, de redactie hiervan
op de hoogte te stellen.
Zo zijn er ook tal van bedrijven die in hun
folders, toelichtingen op artikelen of in gebruiksaanwijzingen in Nederland en Vlaanderen zich alleen bedienen van vreemde
talen. Men kan zich afvragen, evenals bij
de Mozartkugeln, of de Nederlandstaligen
geen fotomateriaal kopen, een gebruik
maken van elektrische scheerapparaten of
van stofzuigers. En daarmee is het rijtje

allerminst voltallig. Ook de toezending van
dergelijk reclamemateriaal stelt de redactie
op hoe prijs, want het is wellicht goed
daarep in het openbaar te wijzen.

*
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Maar ook wij zelf ver eten meer en meer
de eigen taal en schakelen al te gemakkelijk over naar woorden die wij zo maar
uit het Engels of het Frans overnemen.
Journalist Stan Huygens van De Telegraaf
schreef, dat de Vlamingen dikwijls het
goede voorbeeld even en vroeg zijn lezers
veelgebruikte woorden eens te vernederlandsen. Tientallen lezersgingen er op in
en stuurden hem bijna een woordenboek
vol.
Somsgingen die wat al te ver.
Toch zaten er in de vleet woordwijzigingen
duidelijk enkele aanvaardbare, bruikbare of
lezieri ge voorstellen.
p
Telefoon werd „vertaald" door kletshoorn,
eenpocketboek werd een meeneemboek,
een megafoon een oorverdover. Een lezeres
vertaalde ook aftershave. Een scheertoetje
noemde zij het. Van een snackbar werd een
peuzelkroeg gemaakt, terwijI de publicrelationsman een schakelbeambtegenoemd
werd. Voor fancy-fair werd bedelbeurs uitgedacht.

*

Het ANV isgeen gezelschap van taalzuiveraars.
Maar het wil ijveren voor het gebruik van
levend, verstaanbaar Nederlands. Wij binden de strijd aan tegen de gewichtigdoenerij, de geestelijke luiheid, de leeghoofdige
napraterij die de werkelijke voedingsbodem
vormen van al die dikke dure woorden
waarmee wij worden overspoeld.
Wil men ons wijsmaken dat dit mondjevol
Engels en dit kladje Frans ons deelachtig
maken aan de Angelsaksische en de Latijnse cultuur ?
Eenpapegaai is nog geen redenaar omdat
hi' enkele krachttermen van zijn meester
kan nabauwen.
In degrond is al die lege drukte niet meer
dan boerenbedrog. Simpele zielen willen in
een charcuteriegraag wat meer betalen
dan bij de spekslager, nietwaar ?
Maar een nuchter denkend mens hoeft daar
niet in te trappen.

iets te kopen, om zijn haardos te knippen
of haar kapsel te verzorgen of, om er ontspanning en vertier te zoeken.
Waarom eigenlijk niet met hetzelfde sierlike Ietterschrift in verstaanbaar Nederlands duidelijk te maken, dat men kapper
is ? En waarom niet degenen, die een
avondje uit willen gewoon te vertellen dat
het bij „Marianne" gezellig is om er een
ha 'e te eten ? Het is toch klinklare onzin
in Amsterdam of Doesburg, in Den Haag
of Heerenveen de indruk te wekken alsof
men in Parijs of Londen wandelt ! Het is
niet meer dangewichtigdoenerij en men
maakt zich in de ogen van buitenlanders
alleen maar belachelijk. Stelt men zich eens
voor, wanneer morgen in een Frans plaatsje
in den straatje uithangborden met teksten
in het Frans worden weggehaald en daarvoor in deplaats borden aan de gevels
worden bevestigd met opschriften als
„Vandaag verse vis", of „Bij Jansen krijgt
u alles voor eenprikje" ? Te dwaas om te
veronderstellen. Maar het omgekeerde gebeurt dan toch maar, al is het even belachelijk.
Heus, wij overdriven
j
geenszins. Maakt u
maar eens in uw eigen woonplaats een
ommetje door het centrum en noteert u dan
dergelijke teksten. U kunt bij iedere gevel
blijven staan. Slaat u het telefoonboek maar
op en dan komt u onder het woord „hotel"
de meest vreemde benamingen tegen.
Wij vragen u opzettelijk met die bedoeling
uw naaste omgeving eens te verkennen en
de redactie daarvan op de hoogte te stellen. Want u zult het ongetwijfeld met ons
eens zijn, dat dit euvel in het openbaar aan
de kaak moet wordengesteld. Wij vragen
uw medewerking voor een actie in het
belang van een goed gebruik van de Nederlandse taal in onze dorpen en steden. Uw
ervaringen en gegevens kunnen ons daarbij
helpen. En het is voor u nog plezierig ook,
want u zult ontdekkingen doen die u niet
voor mogelijk had gehouden.

*

In Noord en Zuid zijn uithangborden en
winkelruiten in steden, stadjes en dorpen
vaak beschilderd met teksten in vreemde
talen, die de voorbijgangers uitnodigen om

Uw inzendingen verwachten wij op het
adres : Neerlandia, Surinamestraat 28 in
Den Haag of Drongenhof 9 te Gent.
••

NEERLANDIA

FEESTELOKE UITREIKING VISSER-NEERLANDIAPRIJZEN 1972

In aanwezigheid van tal van eregasten werden op 17 maart in de historische Rolzaal
van het oude Binnenhof in Den Haag de
Visser-Neerlandiaprijzen 1972 uitgereikt ; 13
bestemd voorpersonen en 14 voor instellinen
g
, tezamen voor een bedrag van f.
133.500.- of 1.900.000 Bfrs. Traditiegetrouw
was het op deze plaats een stijlvolle bijeenkomst met de 300 aanwezigen. De plechtie uitreiking kreeg nog een bijzonder karakter. In verband met zijn afscheid als
voorzitter van de Visser-Neerlandiacommissie reikte de heer E Koote de culturele
prijzen, de welzijnsprijzen en de prijzen voor
p
ersoonlijke verdiensten uit. Hoewel deze
taak is toebedeeld aan de algemeen voorzitter, had het bestuurgemeend hierop een
uitzondering te moeten maken. De opvolger
van de heer Koote, de heer Meuwese
overhandigde de televisie- en muziekprijzen.
In zijn openingswoord schetste de algemeen voorzitter, dr. W.H. van den Berge,
de vele verdiensten van de heer Koote en
sprak de dank en de waardering uit voor
wat de laatste voor het instituut van de
Visser-Neerlandiaprijzen had betekend. In
het voile vertrouwen le de de heer Van
den Berge de zware taak van de heer Koote
in handen van de heer Meuwese • wij kennen hem niet alleen in de eigen kring als
deplaatsvervangend voorzitter Nederland,
maar ook als een bekende figuur in het
Nederlandse culturele !even. Aldus de heer
Van den Berge.
De heldere wijze waarop dr. Van den Berge
vertolkte wat wijlen mr. Visser beroerde

om het kwaad in de wereld te bestrijden
en depuntige formulering van het slotwoord
met de verwijzing naar de waarde van de
samenhang en de onderlinge banden in de
samenleving, trokken een aandachtig gehoor. De toepasselijke bewoordingen waarmee de heer Koote, met een volkomen
eigen charmante stip de prijzen uitreikte
en de zwierige manier waarop de heer
Meuwese in een vlotte engeestige toespraak de kunstenaars onder de prijswinnaars huldigde, dat alles met elkaar deed
de welsprekendheid hoogtij vieren. Het was
de aanleiding, op een later tijdstip van de
middag, voor de heer Bischot in zijn dankwoord op te merken : „In Uw bestuur heerst
sfeer".
EERBETOON VOOR VELE VERDIENSTEN
Wanneer men tien jaar lang prijzen heeft
uitgereikt dan kan het gebeuren dat men
op een oude bekende stuit, of een bestuurslid toespreekt van een instelling die
eerder „in deprijzen viel". Zo verging het
de heer Koote dan ook met de overhandiging van de culturele prijs aan de Fryske
Akademy en later aan dr. H.G.W. van der
Wielen die in het verleden een inleiding
hadgehouden voor de Haase afdeling van
het A.N.V. „U heeft vaak een poging ondernomen, maar nuprijs ik mij gelukkig U,
pater Verthe, toch te mogen gelukwensen
met eenprijstoekenning aan Belie in de
Wereld". Ook deze toekenning voltrok zich
in de sfeer van oude relaties. En zo was

het ook voor de heer Koote toen hi' de prijs
en de oorkonde in handengaf van mevrouw
Jongens-JOrg, de bibliothecaresse van de
Boekerij in Kaapstad. „Onze Boekerij is een
bolwerk voor de Nederlandse cultuur en
staat open voor iedereen, ongeacht nationaliteit en huidskleur", zei mevrouw Jong
ensarg in haar dankwoord. Het bestuur
van de Hans Schouwmanstichting uitte de
dankbaarheid voor de uitverkiezing met het
schenken van de laatste muziekuitgave
de voorzitter van het bestuur van hetgroot
Limburgs Toneel zegde vereerd te zijn met
de onderscheiding. De stichting „Op Roakeldais" uit Warffum kreeg de prijs
voor het
stimuleren van het sociaal cultureel werk
in Groningen, de Rob Roemans-stichting
voor haar werk op het terrein van de
Nederlandse letteren.
Zuster Godelieve dankte voor de hulp aan
„Bethanie" in Genk. „Het Kompas" in Boechout, de stichting „Haas
g
Fonds voor het
gebrekkige kind", de Vereniging voor Heilp
aeda gogie te Zeist waren daarna aan de
beurt. Uitvoerig stond de heer Koote stil
bij de toekenning van de prijs aan de
Landelijke Vereniging tot Behoud van de
Waddenzee en de Stichting Beter met Max.
De heer Tailleur dankte voor deprijs en
merkte op dat daardoor reeds de kosten
waren bestreden van enkelepatienten, die
in Israelgenezing hadden gevonden.
Deprijzen voor persoonlijke verdiensten
waren voor mevrouw Pijnacker-Kirch uit
Amsterdam, de heer Jungerman uit Wezep,
mej. Nell Kwakman uit Volendam, alien
voor hun opofferingsgezindheid ten bate
van de medemens, het een ook gold voor

Achter de bestuurstafel : mr. P C J. Schipper,
vice-voorzitter van de Visser-Neerlandiacommissie,
dr fur. G R Piryns, pl y . voorzitter A.N.V. Vlaanderen , J P M Meuwese, voorzitter A N V.
Nederland en voorzitter van de Visser-Neerlandiacommissie , dr W H van den Berge, algemeen
voorzitter A N V., F. Koote, oud voorzitter VisserNeerlandiacommissie en mr A W van Nes, algemeen penningmeester van het A.N.V
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de heer Wigmore uit Rotterdam. De heer
Paul Buse zag zich bekroond voor zijn
werk voor eengoed Nederlands taalgebruik in de Belgische overheidsadministratie en dr. Van der Wielen uit Bakkeveen
voor zijn verdiensten voor het volkshogeschoolwerk en voor Friesland en degemeente Opsterland, waarvan hi' ereburger
is, in het bijzonder.
„U bent blijkbaar de gang naar deze plaats
gewend", merkte de heer Meuwese op,
toen hi' de heer Bischot de prijs voor zijn
televisiespel uitreikte. Andre en Anton Ku
ten kregen van de heer Meuwese de wens
mee, die Vincent van Gogh zijn broers
schreef : „Ik wens jullie zoveel geluk als
je dragen kunt". Voor Theun de Vries is
het onnodig te zeggen wie U bent, stipte
de heer Meuwese aan. „Uw naam is een
begrip".
De musici Piet Ketting uit Rotterdam en
Louis de Meester uit Gent sloten de rij op
deze dag van de velen, die zich op grond
van de bepalingen van het testament van
wijlen mr. Visser bekroond wisten.

„Vele facetten van het gewone leven, zoals
het zich feitelijk voltrekt zijn aan onze
ogen voorbijgetrokken. Het is een eenzijdig
beeld, maar bij de overmaat van negatieve
kanten die we ook dagelijks zien is het goed

vanmiddag uitsluitend stil te staan bij positieve inspanningen.
De verscheidenheid van organisaties, personen en van verschillen in activiteiten die
voor het voetlicht zijn gekomen, zijn groot,
om een bekend slagwoord na te zeggen :
„Het is uit het !even gegrepen". Maar het
is slechts eengreep, zij het een heel goede,
aldus dr. Van den Berge in zijn slotwoord.
„Het is maar een zwakke afspiegeling van
wat zich ononderbroken in hetgewone !even van degemeenschap, met zijn talloze
verbanden, organisaties, positieve en negatieve uitingen, voltrekt".
Dr. Van den Berge herinnerde in dit verband aan wat de Noord-Nederlandse staatsman Johan de Wit in zijn verhandeling, zijn
,
bekende Deductie
schreef. De Wit heeft
er ons op gewezen, hoe dat gevarieerde
gebeuren op het grondvlak van de yolksgemeenschap juist het zeer belangrijke element uitmaakt, dat eengeestelijke samenhang teweegbrengt, die het bindend bezit
van een yolk is. „Door al die bindingen",
zo zegt hij, „door al die compagnieen,
broederschappen, belangen, overleg en gewoonten is het dat die delen van degemeenschap zo aan elkaar zijn gehecht, ja
door elkaargeknoopt en vervlochten, dat
het bijna onmogelijk is dezelve, buiten ongewoon geweld, van elkaar te scheuren".
Inderdaad, vervolgde dr. Van den Berge,
boven de verschillen van inzicht en belangen zo onderstreept en toegespitst be-

De eregasten . de heer F. Lepage, eerste voorzitter
van de Raad van State van Belgie ; de heer H. Lammers, vertegenwoordiger van de minister en van de
staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in Nederland ; senator Robert Vandekerckhove, tevens voorzitter van de Cultuurread voor de Nederlandse cultuurgemeenschap te
Brussel ; mr G. van der Flier, secretaris-generaal
van het Nederlandse ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ; mevrouw Jordaan ;
prof. dr. G 1 Jordaan, cultureel attaché van de
ambassade van Zuid-Afrika , dr P de MCJelenaere,
cultureel attaché van de ambassade van Belgie en
dr. Luc Raemaekers, directeur-generaal van de
Belgische Senaat.

Belangstelling voor de oorkonde , van links naar
rechts mr A W van Nes, de componist Louis de
Meester uit Gent, de voorzitter van de VisserNeerlandiacommissie de heer 1 P M Meuwese en
dr W H van den Berge

NIET WAT SCHEIDT, MAAR WAT ONS
VERENIGT
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staat die werkelijkheid van onderlinge samenhang en onderlinge band. Het is op
wat ons alien verenigt en niet op wat ons
scheidt, dat op het Algemeen Nederlands
Verbond de voile nadruk wil le en. Het
bewustzijn van de grote waarde daarvan
wil het versterken.
„Ik meen dat dit juist ook in deze tijd
noodzakelijk is. Het Verbond verdient dan
ook steun van alien die dit zo zien. Het
staat open voor alien, van weike levensbeschouwing, orientatie, politieke gezindheid of leeftijd dan ook. Overweegt of gij
er bij behoort".
Eerder had de algemeen voorzitter zijn
dank betuigd aan de leden van de VisserNeerlandiacommissie.„
Het bestuur zou zijn
taak bij de uitvoering van het testament van
mr. Visser niet op verantwoorde wijze kunnen vervullen en aan de waarde van de
prijzen zou afbreuk warden gedaan indien
het Uw arbeid in deze zaak zou moeten
ontberen. De ervaring en wijsheid, die in
de Visser-Neerlandiacommissie is samengebracht, heeft er dan ook toe geleid dat
zonder uitzondering de uitgebrachte adviezen steeds zijn gevolgd". Tevens bracht
de heer Van den Berge dank aan de directeur en hetpersoneel van het Verbondsbureau voor de voorbereidende werkzaamheden.
Na afloop werd de prijswinnaars, de genodi den en de overige belangstellenden een
receptie aangeboden.
G.G.

De heer Koote verblijdt Max Tailleur met de
prijs voor de Stichting Beter met Max „In de
toekenning van deze prijs ligt ook het eerbetoon
aan U besloten", aidus de heer Koote.

LIEF EN LASTIG ZUNI VOOR ELKAAR
SAMENLEVEN IN NEDERLAND ANNO 1973

De carnavalshit van dit jaar, die de hoogste ogen
gooide, had als titel : Lief zijn voor elkaar. Dat dit
liedje Bruit sprong boven de rest, was waarschijnlijk
mede te danken aan de titel. We zijn in Nederland
nl. op allerlei terreinen zo bijzonder lastig voor elkaar
geworden, dat we, althans met carnaval, even wilden
terugvallen op een lofliedje op het nu min of meer
verguisde harmoniemodel. Lief zijn voor elkaar : drie
dagen lang. En daarna was het weer polarisatie geblazen. Compromissen zolang mogelijk vermijden.
Hard tegen hard, in plaats van de vroegere vaderlandse, christelijk-historische deugd : zachtjes aan,
dan breekt het lijntje niet. We leven nu in een tijd,
waarin het lijntje nu en dan best eens mag breken.
Als we onze zin niet krijgen langs de geijkte paden
van vroeger, die vaak blijken dood te lopen, dan maar
door harde acties, niet aflatende pressie op de gevestigde autoriteiten en instanties (het zg. Establishment) en desnoods door doelbewust en openlijk
wetten te overtreden. Zelfs in een zo door en door
burgerlijk land als Nederland — over die burgerlijkheld zijn zo uiteenlopende auteurs als Huizinga, Romein, Chorus e.a. het roerend met elkaar eens — is
het burgerlijke denken evenzeer in discrediet geraakt
als de daarmee samenhangende burgerlijke deugden
zoals eerbied voor wet en orde, gematigdheid, prudentie, prestatiemoraal e.d. Een ontwikkeling overigens, die Huizinga in zijn „Geschonden Wereld"
(1945) reeds met spijt signaleerde. Alleen in burgerlijke ongehoorzaamheid heft het begrip burgerlijk
weer enig aanzien gekregen.

SCHRIL CONTRAST

Polarisatie, denken in radicale tegenstellingen en
zwart-wit patronen (of-of in plaats van : en-en), in
activistische stijl doordrammen tot men zijn zin krijgt,
kortom het sinds enige jaren veelgeprezen conflictmodel geeft de toon aan op steeds meer terreinen
en vormt als zodanig een schril contrast met de eerste
na-oorlogse periode (1945-1965). Toen was het samenwerking, harmonie, het overbruggen van belangentegenstellingen via allerlei overlegstructuren, wat de
klok sloeg. Radicaal, geprononceerd denken, de dingen op de spits drijven, politieke scherpslijperij, het
waren zaken, die weinig populair waren, ja al gauw
min of meer verdacht en buiten de orde werden geacht. Op sociaal-economisch terrein was sociale vrede
een dierbaar goed ; op politiek terrein werden de oude
tegenstellingen min of meer ingepakt in de brede

basispolitiek ; op kerkelijk gebied won het vooroorlogse oecumenische streven steeds meer aan
kracht en invloed. De jonge wetenschap der sociologie stelde zich in dienst van het harmoniseren der
menselijke verhoudingen en ontleende daaraan een
snel stijgende prestige. Vanuit Amerika waaide in die
jaren een wetenschappelijke beweging over ter bestudering van het vraagstuk der menselijke verhoudingen. Deze beweging wilde zich geheel dienstbaar
maken aan het harmoniseren dezer verhoudingen op
allerlei terreinen, i.h.b. in het werkmilieu. Nederland
stond hierbij in het voorste gelid. Er werd zelfs in
1954 een nationale stichting „Mens en Samenleving"
opgericht, die op wetenschappelijke wijze leiding
wilde geven aan het streven naar betere menselijke
verhoudingen op alle terreinen van het maatschappelijk !even. Het beginsel der mede-menselijkheid stond
hierbij centraal als zedelijke drijfkracht.
Schouder aan schouder bouwden we in dit betrekkelijk vreedzame klimaat aan de verdere opbouw en
voltooiing van onze welvaartsstaat en in de jaren
zestig leek dit proces zijn voltooiing te naderen. In
de bijna algemene euforie over de al-verzorgende
welvaartsstaat leek het, of we een eindstation in de
maatschappelijke ontwikkeling naderden en alleen
nog min of meer technische problemen om een pragmatische oplossing vroegen. In de sociaal-wetenschappelijke literatuur werd door gezaghebbende
sociologen als Daniel Bell, Raymond Aron en Helmut
Schelsky het einde der politieke ideologieen en daarmee het einde van de zo vertrouwd geworden ideologische stnjd aangekondigd. De toekomst was aan
een pragmatisch, wetenschappelijk-gefundeerd beleid.
ldeologische inspiratie en orientatie waren niet meer
van node bij het sturen van het schip van staat.

BEWUSTZIJNSREVOLUTIE

Zo omstreeks de jaren 1965-1966 voltrekt zich plotseling een zo ingrijpende bewustzijnsverandering, dat
wel van een bewustzijnsrevolutie gesproken is. Een
jongere generatie treedt naar voren, die de vreedzame
consensus-sfeer van de welvaartsstaat luidruchtig
doorbreekt ; de gevestigde autoriteiten en instellingen
van de welvaartsstaat als paternalistisch-autoritair
Establishment te kijk zet en er de spot mee gaat
drijven ; die behagen gaat scheppen in het polariseren, het op scherp stellen van allerlei tegenstellingen en verschillen ; die kortom een principiêle
protesthouding tegenover de bestaande orde culti65

veert, culminerend in een alomvattende maatschappijkritiek. Uiteraard gaat het hier zoals steeds om een
voorhoede van een nieuwe generatie, die de leiding
neemt in deze bewustzijnsrevolutie. Het woord „alternatief" krijgt opeens een nieuwe, symbolische betekenis. Het duidt een nieuwe mentaliteit aan : alles kan
en moet anders. Radicalisme en revolutie — na 1945
jarenlang als volkomen verouderde categorieen beschouwd, ook in socialistische kring — beleven onverhoeds een opmerkelijk reveil. Zelfs de reclame
gaat er mee koketteren om er haar waren mee aan
te prijzen. Op allerlei terreinen wordt het „bon ton"
een radicale houding aan te nemen.
Deze bewustzijnsrevolutie is een internationaal verschijnsel. Zij is in Amerika op gang gebracht door een
radicale studenten-protestbeweging, die als „New
Left" bekend is geworden, in 1966-67 naar WestDuitsland en Frankrijk is overgeslagen ; en vooral na
de studentenrevolte in Parijs in mei 1968 is deze bewustzijnsrevolutie ook in Nederland steeds meer gaan
doorwerken. In deze „revolutie" blazen we nu aardig
onze partij mee, veel meer dan een land als Belgie,
dat nu in tegenstelling tot de jaren 1815 en 1830 veel
conservatiever reageert dan Nederland. De beschikbare ruimte laat het niet toe dit boeiende verschijnsel
Hader te beschrijven. Geinteresseerden verwijs ik
naar een recente publicatie, t.w. : „Modern Socialisme", waarin ik deze ontwikkeling uitvoerig heb geanalyseerd. lk zou alleen nog heel in het kort iets
willen zeggen ter verklaring van deze bewustzijnsomslag. Eerst enkele algemene factoren.
Sinds 1966 treedt een nieuwe generatie naar voren,
die is opgegroeid in de steeds meer als vanzelfsprekend beschouwde welvaartssfeer van de consumptie-maatschappij der rijke landen. Het zich
scherp afzetten tegen alle negatieve kanten die ook
deze maatschappij steeds meer vertoont is in deze
welvaartssfeer weinig riskant meer. Een zeer belangrijke factor hierbij is het in de jaren 60 betrekkelijk
snel wegebben van de koude oorlogssfeer. De gemeenschappelijke anti-communistische discipline, die
de ideologisch-politieke polarisatie tussen Oost en
West ook in ons land teweegbracht, werkte het bovengeschetste harmonie-denken in sterke mate in de
hand. Nederland stond met West-Duitsland en Amerika zelfs vooraan in de koude oorlog. Het was een
van de trouwste bondgenoten van Amerika en voerde
zijn NAVO-verplichtingen het meest stipt uit. Met het
wegvallen van deze sterk samenbindende kracht kregen tot dan toe harmonieus verpakte interne tegenstellingen steeds meer ruimte om opnieuw aan bod
te komen en wel in een zodanige mate, dat de externe
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polarisatie (de koude oorlog tussen Oost en West)
en de daarbij behorende denkstijl nu naar binnen
sloegen en de binnenlandse rust en vrede steeds
meer verstoorden.
De interne polarisatie uitte zich in een streven naar
radicale democratisering, een ingrijpende herverdeling van de macht. Was strijd om macht de eeuwen
door beperkt gebleven tot kleine elite-groepen, in de
welvaartsstaat wordt dit anders. Voor de grote massa
is nu een zekere basis-welvaart verzekerd. Vandaar
dat nu andere verlangens gewekt worden dan het
veilig stellen van een zekere materiele welvaart. Met
name de begeerte naar macht ontwaakt in een veel
bredere kring. Radicale democratisering betekent dat
de samenleving in de greep komt van een massale
machtsstrijd, die steeds meer in het openbaar wordt
uitgevochten en daarbij de steun krijgt van de massamedia, Welke zich ook vrijer gaan opstellen tegenover de gevestigde autoriteiten en instanties. Een
andere algemene factor van belang betreft het felt,
dat het aspiratieniveau van de mens, dat in de naoorlogse opbouwperiode enigszins in bedwang kon
worden gehouden — in Nederland door een geleide
loonpolitiek en andere beperkende maatregelen —
nu door reclame, onderlinge wedijver en collectieve
acties veel sneller stijgt dan de feitelijke mogelijkheden. Dit schlep uiteraard een gunstige voedingsbodem voor een voortdurende onvrede met het bestaande. Tenslotte voltrokken zich in de jaren 60
allerlei gebeurtenissen, die een min of meer radicalizerend effect opriepen, zoals b y . de uitzichtloze
Vietnam-oorlog.
In Nederland werd deze bewustzijnsrevolutie tevens
in de hand gewerkt door het proces van ontzuiling
dat in de jaren 60 steeds meer op gang kwam. En
daarmee raakte ook snel in verval de traditionele
eerbied voor gezag en orde, die eeuwenlang tot een
der voornaamste christelijke en maatschappelijke
deugden gerekend werd en in de officieel gesanctioneerde verzuiling van onze samenleving sinds 1917
opnieuw gecultiveerd werd in de volgzaamheid en
trouw van de verzuilde massa tegenover de leiders
der eigen zuil. De typisch-Nederlandse verzuiling is
overigens zelf een produkt van de scherpe !evensbeschouwelijke polarisatie in de periode 1891-1917.
Polarisatie en radicalisering kregen na 1965 bovendien de wind mee, doordat het politieke establishment in de jaren 1945-1965 er niet in slaagde de politieke struktuur voldoende aan te passen aan de eisen
des tijds, waardoor het oude bestel steeds moeizamer functioneerde en daardoor snel aan prestige
inboette.

EENHEIDSBELEVING IN NEDERLAND

Geen enkele samenleving kan zonder een zekere
integratie en eenheidsbeleving. In Nederland is dit
steeds een betrekkelijk moeizaam proces geweest.
Dit was reeds zo in de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Onze staatkundige eenheid hebben we
ook niet zelf gewrocht. Zij is tot stand gekomen met
Franse hulp en onder Franse pressie. Onze belangrijkste integratiefactoren zijn sinds 1814 onze monarchie en onze constitutionele rechtsorde. Een van
de redenen waarom de grote meerderheid van ons
y olk terecht de monarchie in stand wil houden, is het
betrekkelijk zwakke nationale besef van de gemiddelde Nederlander, waardoor aan een bovenpartijdig
nationaal integratie instituut als de monarchie dringend
behoefte is. We kennen overigens nauwelijks een
bindende nationale gedachte. De geschiedenis van
ons Koninkrijk, zo constateert dr. J. Bruins Slot 1 , is
een voortdurend zich ontworstelen aan de klem van
een algemene nationale gedachte, die men nu eens
van die dan weer van een andere zijde aan ons
y olk Wilde opdringen. Er is geen algemene nationale
idee, die aan ons volksbestaan ten grondslag ligt.
Voor zover men hiervan per se wil spreken, is deze
volgens Bruins Slot van zuiver negatieve aard. Zij
bestaat in de erkenning van elkaar, ieder in zijn bijzondere eigen aard, en het vinden van een vorm van
samenleving, die alle ruimte laat aan die verscheidenheid en afziet van iedere poging haar onder een
noemer to brengen.
Onze nationale eenheid is in deze gangbare opvatting
uitsluitend gelegen in het gezamenlijk cultiveren van
onze verscheidenheid. Dienovereenkomstig is ons verzuilde omroepbestel jarenlang voorgesteld als een bij
uitstek nationale omroep. Vandaar ook de grote
moeilijkheid om aan een nationaal-culturele instelling
als de NOS een reele inhoud en functie to geven.
Dat de NOS een eigen functie zou kunnen vervullen
ten dienste van de Nederlandse cultuur en haar verdere ontwikkeling, is een gedachte die weinig past
in een traditie, waarin cultivering van verscheidenheid
en verdeeldheid voorop staat.
Daarom is er ook geen reden zich to zeer to verwonderen over de huidige polarisatie op allerlei terreinen. Zij beantwoordt aan een fundamentele trek in
ons volkskarakter. Nationale integratie is daarom een
(1) Dr. J A H.J.S. Bruins Slot, Emancipatie en integratie, Anti-Revolutionaire
Staatkunde, oktober 1964.

uiterst moeizaam proces. Onze kabinetsformaties zijn
daar een sprekend bewijs van.
Nu zou men kunnen opwerpen, dat er bij alle verdeeldheid toch veel gemeenschappelijks is, wat zijn
neerslag heeft gekregen in onze constitutionele
rechtsorde. Zo zou men kunnen wijzen op onze
typisch-Nederlandse vrijheidszin, uitgedrukt in onze
vrijheidsrechten ; onze traditioneel-Nederlandse tolerantie ; de cultivering der zelfstandige krachten in ons
y olk via het (territoriale en functionele) decentralisatiebeginsel ; onze beginselen van de rechtsstaat als
Nederlandse variant van de westerse „Rule of Law";
onze parlementair-democratische tradities ; het verwerpen van iedere vorm van discriminatie op grond
van godsdienst, ras, geslacht, enz. Over deze en
andere waarden is uiteraard heel wat strijd gevoerd,
maar geleidelijk aan is er to dien aanzien toch een
zekere nationale consensus gegroeid, die in het geschreven en ongeschreven constitutionele recht een
juridische erkenning heeft gevonden.
In „Herlevend Nationalisme" (1967) heb ik getracht
een pluralistisch-gefundeerde nationale gedachte als
juist bedoeld to formuleren, inhoudende een complex
van gemeenschappelijke waarden, die wortelen in een
verscheidenheid van !evens- en maatschappijbeschouwingen en in feite een specifiek Nederlandse variant
zijn van algemene westerse waarden. Een dergelijke
gedachte zou tot uitdrukking gebracht kunnen worden
in de preambule van een nieuwe grondwet, die na de
oorlog in het vooruitzicht is gesteld en waarvoor al
heel wat werk is verzet, vooralsnog zonder veel resultaat overigens. Voor een dergelijke constitutioneel
verankerde gedachte als bindend element is echter
weinig belangstelling. De eenheidsgedachte zoeken
wij als y olk veel meer op supranationaal niveau. Na
de oorlog was dat lange tijd de Europese eenheid,
die hier zozeer gekoesterd werd dat we de kracht der
historisch-gegroeide nationale verscheidenheid sterk
onderschat hebben. De laatste jaren is de Europese
eenheidsgedachte echter niet meer zo populair. Nu
is het de mondiale eenheidsgedachte, die zeer in trek
is. Terwijl we in eigen land de grootste moeite hebben het met elkaar eens to worden over bepaalde
gemeenschappelijke waarden en rechtsbeginselen,
behoren we op supranationaal niveau tot de meest
toegewijde voorstanders van eenheid en solidariteit,
van de opbouw van een Internationale rechtsorde,
gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en rechtsbeginselen. We zouden hierbij wel eens kunnen beseffen, dat als het al zo moeilijk is een zekere eenheid en integratie in eigen land to realiseren, het nog
veel moeilijker is dit tot stand to brengen in internationaal en supranationaal verband.
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BALANS TUSSEN HARMONIE EN CONFLICT.

In iedere samenleving moet voortdurend gewaakt
worden voor een zeker evenwicht tussen de krachten
die eenheid, integratie, harmonie bevorderen en garanderen, en de krachten, die verscheidenheid, pluriformiteit en daaruit voortvloeiende verdeeldheid cultiveren. Harmonie en conflict hebben ieder hun eigen
functie in een gezonde, vitale samenleving. We moeten op zijn tijd lief en lastig zijn voor elkaar. Wat op
het ogenblik teveel ontbreekt, is een zeker maatgevoel in deze. In internationaal, mondiaal verband
ontplooien vele Nederlanders een onstuimige drang
Haar eenheid en solidariteit. In nationaal verband zien
we het omgekeerde. Een abstracte, algemene mensenliefde wint het verre van de concrete naastenliefde
in de eigen directe omgeving.
Waar ik voor zou willen pleiten, is een meer gedifferentieerde, pluralistische eenheidsbeleving, niet alleen op mondiaal en Europees niveau, maar ook tot
op zekere hoogte in nationaal verband. Behalve een
Europees en wereldburgerschap is er ook nog een
nationaal burgerschap, dat enige aandacht verdient. Ja,
een Europees en mondiaal burgerschap kan m.i.
slechts tot ontwikkeling komen op basis van een bewust beleefd nationaal burgerschap, zoals dit laatste
zich ontplooid heeft in aansluiting aan de locale burgerschap. In ons land wordt dit onvoldoende beseft.
In de eenzijdig-supranationale orientering die in ons
land na de oorlog is gegroeid, leeft in brede kring de
mening, dat onze nationale taak bestaat in een voortschrijdende verloochening van onze nationale identiteit.
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„Men behoeft waarachtig niet chauvinistisch te zijn,
of te zwetsen over God, Oranje en Nederland, om
in te zien, dat een yolk niet zichzelf kan zijn, wanneer
het niet tot zichzelf wordt opgevoed", zo schreef
prof. dr. G. van der Leeuw in 1945 in „Balans van
Nederland" (p. 37-38). Dit is een gedachte, die in
Nederland niet meer wordt begrepen. Het zou te ver
voeren hier nog eens een overzicht te geven van de
vele uitingen van zwak nationaal-cultureel besef in
ons land, zoals ons grote gebrek aan „taalfierheid",
op onze geringe interesse voor een internationaal
cultureel beleid 2 , enz. enz. In deze zwakte ligt de
voornaamste oorzaak van het nogal marginate bestaan, dat het Algemeen Nederlands Verbond in ons
land leidt, hoewel het eigenlijk door brede lagen van
de bevolking gedragen zou moeten worden als expressie van onze nationaal-culturele solidariteit over
godsdienstige, politieke en maatschappelijke scheidslijnen heen.
Polarisatie vervult een functie in veranderingsprocessen, maar zij leidt tot politiek-sociale ontbinding
als zij niet wordt gecompenseerd door krachten die
zich in dienst stellen van integratie en solidariteit. Het
A.N.V. heeft te dien aanzien een functie, die onvoldoende wordt begrepen en ontwikkeld. Het zou deze
functie jaarlijks kunnen manifesteren door het houden
van een cultuurdag of cultuurweek-end rond een actueel thema betreffende onze nederlandse cultuur,
waarbij dan ook uiteraard het nederlandstalig deel van
Belgie betrokken zou moeten worden.
DR. S.W. COUWENBERG

(2) Zie Internationaal cultureel beleid, Rapport Centrum voor Staatkundige
Vorming, 1971.

EEN OPTIMAAL STRUKTUURMODEL
VOOR HET BENELUX-MIDDENGEBIED

telijke lokalisatie van bevolking en werkgelegenheid
in dit gebied, heeft de invloed van de grens in het
verleden een belangrijke rol gespeeld. De ontwikkeling geschiedde van de grens weg in plaats van over
de grens heen. De toenemende integratie van het
maatschappelijk gebeuren noopt evenwel tot het afbrokkelen van het scheidend karakter van de grens.
De studiegroep Benelux-Middengebied (Hasseltse
Studiegroep) bestudeert deze ontwikkelingen in het
gebied reeds sinds 1960. In de loop van de jaren
volgden de publikaties over het Benelux-Middengebied elkaar regelmatig op, zodat als het ware een
survey ontstaan is van alle facetten die bij het opstellen van een struktuurmodel een zeker gewicht
kunnen laten gelden. Tevens kon hierdoor eveneens
de procesmatige ontwikkeling van een of meer facetten gevolgd worden. Aan de hand van deze kennis
en van de inzichten aan beide zijden van de grens is
de Hasseltse Studiegroep gekomen tot het opzetten
van een optimaal struktuurmodel voor het BeneluxMiddengebied. Uiteraard is dit struktuurmodel geen
loutere synthese van de vorige rapporten. Het is dit
uitsluitend in de mate dat hieruit de nodige inzichten
zijn voortgevloeid in verband met de to verwachten
trendmatige ontwikkelingen op het vlak van bevolking,
werkgelegenheid, voorzieningenstruktuur e.d.m.
AFGESTEMD OP GROEIPOLEN.

Het Benelux-Middengebied, zoals wij het hebben afgebakend, telde einde 1969 ruim 5,3 miljoen inwoners.
In het Belgisch deel van dit gebied waren 2,5 miljoen
inwoners woonachtig, in het Nederlands deel ruim
2,7 miljoen. Over de laatste tien jaar bedroeg de gemiddelde jaarlijkse bevolkingstoename 14 per duizend.
Het Belgisch-Nederlands grensgebied is centraal gelegen binnen het groter ekonomisch krachtenveld van
Noord-West-Europa. Dit grensgebied valt, door zijn
sociaal-ekonomische problematiek, duidelijk uiteen in
twee delen, met de Schelde als scheiding. In het
westelijk deel ligt het zwaartepunt op de zgn. Gouden
Delta (zeehavens met alle bijhorende funkties). In
het oostelijk deel evenwel overheerst de sterke positie van de groeipool Antwerpen.
Dit oostelijk deel bestaat uit de Betgische provincies
Antwerpen en Limburg, alsmede uit het arrondissement Leuven en uit de Nederlandse provincies NoordBrabant en Limburg. Voor dit oostelijk deel is reeds
geruime tijd de naam ingeburgerd van „BENELUXMIDDENGEBIED". Wegens de zeer specifieke ruim-

Dit is vergelijkbaar met de evolutie in totaal Nederland. Ten opzichte van Belgie evenwel, dat de laagste
procentuele groei kent in de EEG, nl. -._[_- 5,6 per
duizend, neemt het Benelux-Middengebied met zijn
sterke bevolkingsaanwas een bijzondere positie in.
Deze sterke groei was hoofdzakelijk gebaseerd op
het hoog natuurlijk accres.
Indien in de periode 1970-1980 de aan gang zijnde
tendenties inzake natuurlijk accres gehandhaafd zouden blijven en geen mensen zouden afvloeien via
emigratie of toestromen via immigratie, zal de bevolking van het Benelux-Middengebied in 1980 ruim 5,8
miljoen eenheden tellen, waarvan 2,7 miljoen in het
Belgisch deel en 3,1 in het Nederlands deel.
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label I

Leeftijdsstrukturen van de bevolking in het BeneluxMiddengebied (in 1000 eenheden)
Benelux-Middengebied Belgisch deel Nederland deel
Jongeren (0 - 14 jaar)

1969-1970
1980

662
602

833
823

3.369
3.842

1.630
1.800

1.739
2.042

505
616

291
348

213
269

5.370
5.885

2.583
2.750

2.786
3.134

1.495
1.426

Bevolking op aktieve leeftijd
(15 - 65 jaar)

1969-1970
1980

held brengt aan het licht dat in 1970 in het totaalgebied ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen minder zijn
dan aktieve personen. Tegen 1980 zou, steeds volgens
de huidige tendenzen, dit tekort op de arbeidsbalans
opgelopen zijn tot 96.000 eenheden. Tabel II geeft
de cijfers voor het totaalgebied en voor het Belgisch
en voor het Nederlands deel.
Deze totaalbalans verbergt echter de zeer belangrijke
uiteenlopende arbeidsbalansgegevens per arrondissement of per deelgebied. Een nadere ontleding brengt
aan het licht dat de werkgelegenheid in hoofdzaak
samengebald is in de groeipolen in en rond het Benelux-Middengebied. Aldus ontstaat een omvangrijke
pendelbeweging uit de kern van het gebied Haar deze
groeipolen toe.

Ouderen (65 jaar en +)

1969-1970
1980
Totaal
1 969-1970

1980

Bevolking in het Benelux-Middengebied in 1.000 eenheden.
einde 1969
1980
Benelux-Middengebied
5.885
5.355
Belgisch deel
2.569
2.750
Nederlands deel

In tabel I wordt een overzicht gegeven van de leeftijdsstruktuur van de bevolking in het Benelux-Middengebied. Hieruit blijkt dat tegen 1980 het aantal jongeren (0-14 jaar) aanzienlijk zal teruglopen, terwijI het
aantal personen op aktieve leeftijd gevoelig zal stijgen.
De vergelijking van aktieve bevolking en werkgelegen-

LEEG BINNENGEBIED.
Naast de werkgelegenheid spelen in toenemende
mate, vooral gelet op de ontwikkeling van het welzijnsaspekt, de socio-ekonomische en kulturele voorzieningen een belangrijke rol. Uiteraard gaat van
iedere kern op het vlak van de daar gevestigde voorzieningen een zekere stralingskracht uit op de bevolking van en rond de kern. Meer bepaald zal elke
voorziening een eigen uitstralingseffekt veroorzaken
(reikwijdte van de invloedssfeer) op het omliggende.
Hierbij is het duidelijk dat de reikwijdte van een ziekenhuis groter kan zijn dan deze van een onderwijsinrichting of omgekeerd, naargelang het niveau ervan.
Door de inbreng van dit ruimtelijk element in de
ekonomische benadering blijkt dat de afstanden tot
de voorzieningen door de verschillende delen van de
bevolking als een kostprijselement ervaren worden
en dus mede het al dan niet gebruik maken van een
bepaalde voorziening zullen beinvloeden. Een zwakke
voorzieningenstruktuur in de kernen wordt dan ook
els een leemte in het gebied beschouwd.

Tabel II

Aktieve bevolking, werkgelegenheid en arbeidsbalans in het Benelux-Middengebied (in 1000 eenheden)
(1)
Aktieve bevolking
1970
1980

Benelux-Middengebied
Belgisch deel
Nederlands deel
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1.928,7
962,8
965,9

2.186,4
1.082,2
1.104,2

(2)
Werkgelegenheid
1970
1980

1.881,1
908,5
972,6

2.089,9
989,3
1.100,6

(3) = (2) — (1)
Arbeidsbalans
1970
1980
— 47,6
— 54,3
+ 6,7

— 96,5
— 92,9
— 3,6

Teneinde hierover een inzicht te verkrijgen, is een
metodologie ontwikkeld waardoor het mogelijk is het
voorzieningenniveau van elke kern te bepalen. In 1962
werd een eerste onderzoek hieromtrent uitgevoerd,
gevolgd door een analoge studie in 1972. Hierdoor
ontstond de mogelijkheid over te gaan tot het achterhalen van een procesmatige ontwikkeling op het vlak
van de hierarchie der gemeenten.
Uit deze studie is gebleken dat in het Benelux-Middengebied de voorzieningen van een hoog niveau gelegen zijn in een stedelijke krans van kernen, die het
gehele gebied omvat. Het gebied gelegen binnen deze
krans (Binnengebied) telt slechts kernen met een veel
lager verzorgingsniveau. M.a.w., de bevolking van
het Binnengebied is voor het bevredigen van behoeften van hogere orde aangewezen op de stedenkrans.
Tijdens de periode 1962-1972 werd een duidelijke verbetering van het verzorgingsniveau in het Binnengebied waargenomen. Kernen van hogere orde kwamen evenwel niet voor. Indien niet struktureel wordt
ingegrepen, laat niets voorzien dat zich tegen 1980
hierin een wijziging zal voltrekken.
Het lege binnengebied wordt nog eens extra geaccentueerd door de huidige verkeersinfrastruktuurpatronen. Niet alleen hebben zich duidelijk twee totaal van
elkaar gescheiden verkeersnetten ontwikkeld in
Belgie en in Nederland (wegen, spoorwegen en waterwegen), doch deze laten ook het Binnengebied onaangeroerd. De verkeerswegen van eerste orde vertonen immers een tangentieel karakter t.o.v. het Binnengebied. Op langere termijn (1985) kan evenwel
verwacht worden dat naast de E-3 autoweg, een aantal
bijkomende autowegen ook het Binnengebied op optimale wijze zullen bedienen.
Dit Binnengebied vormt in feite, door het voorkomen
van een hoge koncentratie van natuurgebieden, de
groene long van het Benelux-Middengebied. Het bezit
immers alle elementen die de miljoenen inwoners van
de stedenkring rond het Binnengebied aantrekken,
niet alleen in de dagrekreatieve, doch evenzeer in de
verblijfrekreatieve sfeer.
Bondig samengevat wordt de toekomstige ontwikkeling van het Benelux-Middengebied dus gekonditioneerd door

enerzijds natuurbehoud en rekreatieve ontwikkeling
en anderzijds een industriele ontwikkeling teneinde
de bijkomende aktieve bevolking ter plaatse te kunnen opvangen. Een struktuurmodel voor het BeneluxMiddengebied zal zich dan ook noodzakelijk beperken
tot het Binnengebied, gelegen tussen de krans van
hoofdkernen. Dit optimaal struktuurmodel is tot stand
gekomen via de methode van de zgn. denkmodellen.
DOELSTELLINGEN VAN HET STRUKTUURMODEL
De opbouw van een struktuurmodel met een eenheid
van visie over de grens heen, moet beantwoorden aan
een aantal algemene doelstellingen. De gemeenschappelijke visie op het binnengebied heeft als doel het
optimaliseren van de leefstrukturen van het gebied
zelf in hun onderlinge samenhang, zodanig dat de
welvaart als voorwaarde voor het welzijn zelf van de
bewoners, zo goed mogelijk bevorderd wordt.
Dit struktuurmodel dient eveneens te zorgen voor een
zo hoog mogelijk rendement ten behoeve van de gemeenschappelijke welvaart en het gemeenschappelijk
financieren van het welzijn. Evenmin mogen er te
grote regionale verschillen in de inkomensstrukturen
en dus in het individuele welzijn optreden. Bijkomend
dient het te streven Haar een verbetering van de verzorgingsstruktuur in het grensgebied, zodanig dat ook
dit gebied uiteindelijk voldoende voorzien wordt van
kernen van een hoger verzorgingsniveau. Aansluitend
hiermee kan gesteld worden dat migratie ongewenst
is en dat voor het behoud van open ruimten en de

Te Hasselt ontstond de aktieve Studiegroep Benelux-Middengebied.

— een nog zeer sterke bevolkingsaanwas
— de aanwezigheid van groeipolen die een beroep
doen op de aktieve personen uit het Binnengebied
— een inzake voorzieningenniveau der kernen, onvoldoend verzorgd Binnengebied
— belangrijke natuurlijke gegevens.
Meer bepaald kan worden gesteld dat het Binnengebied gekonfronteerd wordt met de keuze tussen

401,
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optimalisering van de voorzieningenstruktuur, het
principe van de gebundelde dekoncentratie voor de
bevolkingsspreiding wordt onderschreven. Sociaalekonomisch wordt gesteld dat de pendel binnen sociaal-toelaatbare pendeltijden moet gebeuren.
Op het vlak van de werkgelegenheidsontwikkeling is
regionale bundeling gewenst. De bovenregionale vervoersinfrastruktuur mag benut worden voor de ontwikkeling van het Benelux-Middengebied met deze
beperking evenwel dat het eigenlijke doel van deze
infrastruktuur hierdoor niet zal worden aangetast.
Samenhangend met de specifieke kenmerken van het
Benelux-Middengebied, wordt ervan uitgegaan dat de
bestaande natuurgebieden niet mogen aangetast
worden. Potentiele rekreatiegebieden dienen zoveel
mogelijk gekonserveerd en geleidelijk aan in funktie
gebracht ten behoeve van de miljoenen stedelingen
rondom het binnengebied. De ruimtelijke planning
moet als essentiele eis de milieuhygiene hanteren
door middel van een bestrijding bij de bran. Tenslotte moet voor het uitvoeren van dit optimaal struktuurmodel gezorgd worden dat een harmonisering
plaats vindt van de bestuurlijk-administratieve systemen over de grenzen heen.
Deze punten vormen aldus de basis voor het ontwikkelen van een optimaal struktuurmodel voor het
Benelux-Middengebied. De hoeksteen voor het optimaal model wordt evenwel gevormd door de resultaten die voortspruiten uit het ontwikkelen van een
aantal denkmodellen. Uit deze denkmodellen worden
vervolgens deze elementen gehaald die moeten dienen om het optimaal model mee te helpen opbouwen.
Eindhoven, groeipool in Noord-Oost-Brabant

Deze denkmodellen vormen in feite een benaderingswijze waarbij de ontwikkeling van earl bepaald facet
in al haar gevolgen wordt onderzocht. De ontwikkeling
van een facet kan m.a.w. het voorwerp uitmaken van
een mogelijke beleidsmatige aksentuering. Dit wordt
dan in al zijn mogelijke gevolgen op de overige facetten in het licht gesteld.

WELKE MODELLEN ?

Uit het studiewerk van de Hasseltse Studiegroep is
gebleken dat vier facetten vatbaar zijn voor een beleidsmatige aksentuering
— een ongeremde ontwikkeling van de groeipolen
(groeipoolmodel)
— een bevordering van de regionale arbeidsmarkt
(regionaal arbeidsmarktmodel)
— het optimaliseren van de voorzieningenstruktuur
(het verzorgingsmodel)
— een aksentuering van de natuurlijke gegevens (het
milieumodel).
De gevolgen van een aksentuering van elk van deze
facetten worden gerelateerd aan de algemene doelstellingen en ook aan de overige facetten onderling.
Hierdoor blijkt welke gevolgen en welke ontwikkelingen schadelijk kunnen zijn voor het totstandkomen
van andere ontwikkelingen.
Het groeipoolmodel werd voor onderzoek gekozen
daar gebleken is dat in het gehele Benelux-Middengebied een aantal interne krachten werkzaam zijn nl.
Antwerpen, Eindhoven en Nederlands-Zuid Limburg,
evenals een aantal externe krachten nl. Brussel, Luik
en Rotterdam. Deze oefenen een vrij grote invloed
uit op het vlak van de arbeidsvraag. Het binnengebied
is in feite het arbeidsreservoir voor de in de stedenkrans gelegen groeipolen evenzeer als voor de groeipolen buiten het Benelux-Middengebied. In het groeipoolmodel werd gesteld dat Antwerpen, Eindhoven,
Luik en Brussel zich op het vlak van de vraag Haar
arbeidskrachten volledig ongestoord verder moeten
kunnen ontwikkelen. Dit komt er m.a.w. op neer dat
de in de periode 1970-1980 bijkomende aktieve bevolking van het grensgebied, voor de werkgelegenheid op deze groeipolen zal gericht blijven. In deze
optiek kan gesteld worden dat het impliciet mogelijk is, de groeipolen verder te laten ontwikkelen
zonder dat vanuit het binnengebied ernstige belemmeringen zouden optreden.
In een tweeds denkmodel (model van de regionale
arbeidsmarkt) wordt ervan uitgegaan dat het addi-
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tionele aanbod van aktieve bevolking in de eigen regio
tewerkgesteld moet worden. Hierbij is tevens vooropgesteld dat de voorkeur van deze in de periode 19701980 bijkomende aktieve bevolking uitgaat naar plaatselijke werkgelegenheid boven een pendel naar de
groeipolen. Uiteraard zullen bij een aksentuering van
de regionale arbeidsmarkt, de groeipolen een zekere
hinder ondervinden. Zo zal bijv. de groeipool Brussel
samen met Antwerpen de arbeidsmarkt van het arrondissement Mechelen sterk gaan betwisten.
Het denkmodel betreffend de optimale voorzieningenstruktuur is gesteund op de overweging dat de bewoners van de grensstreek dezelfde mogelijkheden
voor sociale, ekonomische en kulturele ontplooiing
dienen te hebben als overal elders sociaal gewenst
is. Deze voorzieningen dienen ook binnen een redelijk, per niveau gedifferentieerd, bereik te komen van
de bewoners van de grensstreek. Overeenkomstig de
behoefte van de grensbewoners dient de gestruktureerde spreiding van alle voorzieningen aanwezig te
zijn. Voor het sociale welzijn is het gewenst een zo
optimaal mogelijke spreiding van de verzorgingskategorieen te bekomen. Hier kan nog aan toegevoegd
worden dat de optimalisering van de voorzieningenstruktuur werkgelegenheid kreeert in de tertiaire sektor en aldus bijdraagt tot de gewenste sociale differentiaties van de verschillende leefmilieus.
In de huidige tijd doet het milieu bijzondere opgang,
vooral in verband met het natuurbehoud. De Hasseltse Studiegroep heeft gemeend dat ook, gezien de
bijzondere waarde van de natuur in het Benelux-Middengebied, een specifiek natuurlijk milieumodel moest
opgesteld worden. De gevolgen hiervan moeten
echter duidelijk in het licht worden gesteld. Er wordt
uitgegaan van een absolute prioriteit voor de bevordering van de diversiteit en de stabiliteit van de natuurlijke oeco-systemen. Hetzelfde geldt voor de
absolute instandhouding van alle bestaande natuurgebieden. Dit model vergt tevens het instandhouden
van levensgemeenschappen van planten en dieren,
terwijl daar, waar ontwikkelingen vanuit andere facetten absoluut noodzakelijk zijn, dit zó dient te geschieden dat het natuurlijk milieu zomin mogelijk geschaad wordt. Verder wordt gesteld dat milieuhygiene moet vooropstaan en dat stedelijke elementen
zodanig dienen gesitueerd dat de natuurgebieden en
de overige natuurelementen en feitelijk en in hun
funktie behouden blijven.
Om dit model te kunnen verwezenlijken blijft echter
een bepaald welvaartsniveau noodzakelijk. Immers om
het welzijn te kunnen betalen moet er welvaart heersen. Verder volgt uit dit model dat de bevolking niet
verstrooid mag worden over het grensgebied. In nog
sterkere mate is dit het geval betreffend de ontwikke-

ling van de werkgelegenheid. Ook worden uitdrukkelijke voorwaarden gesteld aan mogelijke doorsnijdingen of aantastingen van natuurbelangrijke gebieden door bijv. verkeersinfrastruktuur. De vervuilers
tenslotte dienen gekoncentreerd te worden en verontreiniging moet bij de bron bestreden.
Uit dit summiere overzicht blijkt dat een doordenken
van de ontwikkeling en aksentuering van een facet
mogelijk de ontwikkeling van andere facetten remt of
zelfs totaal uitsluit. Zo zou bijv. een ongebreidelde
toepassing van het milieumodel een ernstige belemmering kunnen betekenen voor een mogelijke regionale tewerkstelling. Dit laatste kan weer in tegenspraak zijn met een ongebreidelde ontwikkeling van
de groeipolen. Tevens is het mogelijk dat bijv. het
regionale arbeidsmarktmodel en het verzorgingsmodel
vrij goed op elkaar zouden kunnen aansluiten. Het
onderling afwegen van de gevolgen van de verschillende modellen, leidt tenslotte tot de bouwstenen die
moeten dienen om het optimaal struktuurmodel op te
trekken. Tevens dienen de essentiele elementen van
elk afzonderlijk denkmodel afgewogen te worden ten
overstaan van een gemeenschappelijke noemer nl. de
algemene doelstellingen die werden opgesteld voor
het optimaal model. Aldus kunnen de belangrijkste
voor- en nadelen van elk denkmodel geplaatst worden
in het kader van de algemene doelstellingen.
Voor het groeipoolmodial volgt hieruit de konklusie
dat op langere termijn gezien, een ongeremde ontwikkeling van de groeipolen vanuit het grensgebied
ongewenst is.
In feite worden de primaire doelstellingen van dit
Turnhout, aan de rand van het verwaarloosde binnengebied.
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groeipoolmodel slechts ten dele aanvaard. Het regio- 3.
Hale arbeidsmarktmodel daarentegen moet operationeel worden, daar waar de tijdsafstand van de pendel
sociaal ontoelaatbaar wordt overschreden.
Het model van de optimale verzorgingsstruktuur is
slechts te verwezenlijken indien aan een aantal kernen
extra groei-impulsen worden toegekend. Hieraan kunnen dan risico's in verband met het vrijhouden van 4.
grootschalige groengebieden en milieubescherming
verbonden zijn. Het schept wel een gunstige basis
voor de toepassing van het principe van de gebundelde dekoncentratie en draagt eveneens bij tot het
niveleren van de inkomensstruktuur. Dit model leent
zich dus ook goed voor het kerngebied.
5.
Indien het natuurlijk milieumodel in te sterke zin zou
worden toegepast, kan de vraag gesteld worden of
de welvaart noodzakelijk voor het verzekeren van
het welzijn kan bekomen worden. Een strikte toepassing ervan leidt immers tot konfliktsituaties vooral 6.
betreffend de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt. Hiertegenover kan echter gesteld worden dat
het model bijdraagt tot het verzekeren van het welzijn
der grensbewoners en van de miljoenen stedelingen
in en rond het Benelux-Middengebied. De grondgedachte van het model moet echter zoveel mogelijk
tegemoet gekomen worden.
HET OPTIMAAL MODEL.

Nadat de afzonderlijke facetten tegenover elkaar zijn
afgewogen via denkmodellen, is het duidelijk dat de
onderlinge afhankelijkheid van werkgelegenheidsontwikkeling, bevolkingsspreiding en het funktioneren
van de verzorgingsstruktuur om een evenwichtsbepaling vraagt van deze facetten in een funktionele
struktuurschets voor het hele Benelux-Middengebied.
Deze evenwichtsbepaling is tot stand gekomen in het
optimaal struktuurmodel, dat zich zoals reeds werd
gezegd, hoofdzakelijk richt op het kerngebied van het
gebied binnen de stedenkrans. Dit optimaal struktuurmodel is geen phisical planning, doch veeleer gericht
op het funktioneren van strukturen. Het optimaal
model neemt volgende opties
1. de administratieve begrenzing is aangegeven als
administratief-bestuurlijk kader, waarbinnen gezamenlijke struktuurmaatregelen voor het grensgebied
genomen dienen te worden.
2. ook de strukturele begrenzing, gevormd door de
krans van kernen van hoger niveau rond het grensgebied, dient aangegeven. De optiek van het grensgebied is niet los te zien van de positie van deze
strukturerende krans van kernen.
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in het grensgebied worden aangegeven, welk kernen op gebied van verzorging een extra-stimulering
nodig hebben. In dit kader is het gewenst dat door
extra-stimulering de kernen Hasselt en Turnhout
uitgroeien tot een tweede niveau, de kern OverpeltNeerpelt en een kern in de rij Herentals-Geel-Mol
uitgroeien tot een derde niveau.
de kaart vermeldt ook de stedelijke gebieden in
het grensgebied. Werkgelegenheidsstimulansen c.q.
stedelijke ontwikkelingen dienen gekoncentreerd
plaats te vinden in deze stedelijke gebieden, om
de waardevolle natuurgebieden zoveel mogelijk te
beschermen.
een specifiek probleem zowel op het terrein van
de verzorging als op dat van de werkgelegenheidspendel is het op de kaart aangeduide afstandsgevoelig kerngebied. Dit gebied vraagt om bijzondere aandacht en bijzondere maatregelen.
duidelijk blijkt op de kaart, dat het belangrijk grootschalig groengebied praktisch samenvalt met het
afstandsgevoelig kerngebied. Hiermede is de antithese in beginsel uitdrukkelijk gesteld. In dit gebied
dient konservering en ontwikkeling van het fisische
milieu alle prioriteit te krijgen. De bijzondere maatregelen voor dit gebied op het terrein van verzorging en werkgelegenheid dienen derhalve bijzonder zorgvuldig gestruktureerd te worden.
7. op de kaart van het optimaal model zijn de bovenlokale plannen voor 1985 betreffend een infrastruktureel net van wegen aangegeven.

Gezien het niveau van de planning waarop voor het
Benelux-Middengebied wordt bewogen, dient een
zekere abstraktie gemaakt van al te gedetailleerde
plannen. Nadere detaillering is echter gewenst en
hoogst noodzakelijk doch moet gebeuren via verder
doorgedreven onderzoekswerk in verband met enkele
knelpunten. Zo springt bijv. vooral langs Belgische
zijde van het Benelux-Middengebied het probleem
van de zgn. verspreide bebouwing en de te kleine
kernen in het oog. Eveneens zouden konfliktpunten
kunnen optreden indien een toegenomen vraag Haar
vervoer tussen de kernen van hogere orde moet resulteren in infrastruktuurmaatregelen die ofwel tangentieel aan ofwel rechtstreeks door het grootschalig
groengebied zullen dienen te verlopen. In dit verband
kan gewaagd worden van een onderzoeksnoodzakelijkheid van een spoorlijn Antwerpen-Roergebied hetzij via Eindhoven hetzij via Neerpelt, Weert, waar in
beide gevallen, het grootschalig groengebied zou
doorsneden worden.
E. JACOBS
Adviseur Studiedienst VEV
Lid Hasseltse Studiegroep

IN BENELUX-MIDDENGEBIED IS TEGEN 1980
GEEN WERK VOOR 97.000 PERSONEN

In 1980 zal de werkgelegenheid in het Benelux-Middengebied 2.090.000 arbeidsplaatsen omvatten ; dat is 11procent meer dan
in 1969-'70. Aangezien de aktieve bevolking
in dezelfde tijdspanne sterker zal groeien
dan de werkgelegenheid, en met name 13%
tegen 11, zal het tekort op de arbeidsbalans
stijgen naar ca. 97.000. Dat betekent dat
dan of eengroter aantal personen dan
thans werkloos zal zij,
n of dat een groter
uitgaand pendelsaldo zal aan optreden.
De werkgelegenheid in het Benelux-Middengebied en een prognose van de arbeidsbalans in datgebied in 1980 zijn slechts
twee van de vele objekten die worden behandeld in het syntese-rapport „Het Benelux-Middengebied". Het rapport is samengesteld door de Studiegroep Benelux-Middengebied, de zg n. „Hasseltse Studieg
roe p", die zich al sedert 1960 met dat
probleem bezighoudt.

Benelux-Middengebled

Wegverkeersintensiteiten 1970

ARBEIDSBALANS
In het arrondissement Antwerpen, thans de
streek in het Benelux-Middengebied met zowel absoluut als relatief vraaghetoverschot op de arbeidsmarkt, zal het tekort aan arbeidskrachten nog gaan toenemen. In 1980 zouden daar 433.000 arbeidsplaatsen kunnen bestaan, d.w.z. zowat 53.000
of 14procent meer dan er aktieve personen wonen.
Het arrondissement Hasselt, waar het vraagoverschot in 1969-'70 weliswaar zeer bescheiden was, zal tegen 1980 zelfs een overschot aan arbeidskrachten kennen. In Zuidoost en Midden-Brabant zal zich een kleine
daling van het vraagoverschot gaan voordoen ; in Noordoost-Brabant zal de toestand
zoals hi' nu is nauwelijks worden gewijzigd.
In degebieden die nu al hebben of to rekenen met aanbodsoverschotten, zullen die
moeilijkheden nog gaan toenemen. Voor het
arrondissement Leuven wordt dat overschot
in 1980geraamd op 43.000, voor Turnhout
op 32.000, Maaseik 26.000, Tongeren 19.000
en Mechelen 18.000. In Maaseik zal, volgens
het syntesemodel, de werkgelegenheidsindex zelfs dalen tot 62.
In Nederlands-Limburg zal de verhouding
tussen arbeidsvraag en -aanbod evenmin
verbeteren. Met name Zuid-Limburg zal een
sterke absolute toeneming van het aanbodsoverschot vertonen. In West-Brabant zal
het huidige lichte aanbodsoverschot straks
omslaan in een bescheiden overschot van
de vraag naar arbeidskrachten.
Het Benelux-Middengebied is gelegen in het
dichtst bevolkte deel van Europa, dat ge-
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De grens deed een leeg „binnengebied" ontstaan, zonder noemenswaardig verkeer.

vormd wordt door Belgie, Nederland, Duitsland en het noorden van Frankrijk. Begin
1970 telde het 5.355.000 inwoners, dat is
396per vierkante kilometer en 23,7 procent van de totale bevolking van Nederland
g
en Belie
samen. Dat relatieve aandeel
groeit gestadig.
Het centralegedeelte van het Benelux-Middengebied, dat door de Noordbrabantse
stedenrij en de rij Antwerpen - Leuven Hasselt - Maastricht - Eindhoven kan worden afgebakend, bevat slechts enkele kleinere steden (Turnhout, Herentals, Geel,
Mol, Weert). De belangrijkste steden van

het Benelux-Middengebied vormen a.h.w.
eengordel rond een vrij leeg centraal gedeelte.
MULTIFUNKTIONEEL
Op dit ogenblik — de cijfers van het rapportgaan niet verder dan 1970 — is de
tewerkstelling in het Middengebied in totaal
ongeveer 1.881.000 eenhedengroot •; daarmee zijn er 48.000 of 2,5 % minder arbeidsplaatsen dan er aktieve personen zijn.
De verhoudingen tussen aanbod en vraag
zijn stork ulteenlopend in de verschillende
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arrondissementen en deelgebieden. AntwerP by . heeft ca. 45.000 arbeidsplaatsen
meer dan het aktievepersonen telt. In
het arrondissement Leuven daarentegen is
er een tekort van ong. 36.000 arbeidsplaatsen.
Anderegebieden waar, zoals in het arrondissement Antwerpen, de plaatselijke werkgelegenheid groter is dan het lokaal aanbad, zijn : Noordoost-Brabant (12.000), Zuidoost-Brabant (11.000), Midden-Brabant
(9.000) en het arrondissement Hasselt
(2.000).
In alle andere arrondissementen en deelgebieden overtreft het arbeidsaanbod de
vraag.
In de opstelling van een hierarchie van kernen naar verzorgingsinstituties, zijn thans
57 kernen min of meer multifunktioneel te
noemen. Dat zijn 17 dergelijke kernen meer
dan in 1962. Vier kernen nemen duidelijk
een eersteplaats in : Antwerpen en Leuven in Belie ; Eindhoven en Tilburg van
Nederlandse zijde. Een niveau lager volgen
dan vier kernen, alle in Nederlandgelegen :
Maastricht en Heerlen, Breda en 's-Hertogenbosch. Nog een niveau lager volgen
dan het Nederlandse Venlo en Mechelen.
In een daaropvolgende groep van vijftien
kernen met een multifunktionaliteit van tweede ordegaan slechts zes Belgische gemeenten schuil : Genk, Hasselt, Tienen,
Turnhout, Lier en Tongeren.
Het binnengebied bevat, van Belgische zijde,
voorts nog Mol, Diest, Geel, Herentals, Aarschot, Leopoldsburg en Maaseik. Het blijkt
dat, met name in dat achtergebleven binnengebied, een aantal kernen sedert 1962
ofwel in niveau zijn gestegen, ofwel een
belangrijke industriele ontwikkeling hebben
doorgemaakt, c.q. nog doormaken.
Hieruit volt de veronderstelling, dat een
impuls van werkgelegenheid mogelijk de
trekker kan zijn voor het op gang brengen
van een betere verzorgingsstruktuur.

„ZOOMWEG"
Uitstekend werk werd verricht bij het opmaken van de inventaris van degeplande
vervoer-infrastruktuur in het Middengebied.
Teen 1985 kan worden verwacht, dat door
datgebied de hiernavolgende E-wegen zullen lopen : Rijsel - Antwerpen - Eindhoven Venlo - Oberhausen (E3); Brussel - Luik Keulen (E5); Luik - Maastricht - Eindhoven
- 's-Hertogenbosch - Utrecht (E9); Parijs Brussel - Amsterdam(E10); trecht - Breda
U
(E37); Antwerpen - Lummen - Aken (E39);
Breda - Eindhoven (E38);
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Deplannen voor 1985 voorzien ook een
aantal noordzuid-assen. Er zijn in de eerste
plaats de plannen voor aanleg van de
autoweg Antwerpen - Bergen op Zoom Rotterdam ((s< Zoomweg .). Daarbij aansluitend wordt in het Antwerpse havengebied
een nieuwe vaste Schelde-oeververbinding,
geprojekteerd ter hoogte van Doel.
In het verlengde van Antwerpen - Rotterdam
denkt Openbare Werken de wegverbinding
Antwerpen - Boom - Brussel uit te bouwen
tot een volwaardige autoweg.
Eveneens in 1985 zal de A2 Lummen - Leuven - Mechelen - Brussel (d.i. het westelijk
verlengstuk van de E39) een aantal middelg
rote steden een passende infrastruktuur
bezorgen. Rond hetzelfde jaar zou ook de
noordzuid-verbinding Eindhoven - Hasselt
berijdbaar kunnen zijn. Belangrijk kan ook
worden de verbinding Eindhoven - Oss.
Op het vlak van de bouw van regionale
wegen is te vermelden de nieuwe verbinding Venlo - Roermond - Bree - Beringen.
Langs het Belgische deel van de Maasvallei komt een nieuwe wegverbinding die
doorloopt over de steden Tongeren en SintTruiden. Belangrijk is ook de nieuwe weverbinding tussen Hasselt en Genk; daardoor zal een dwarsverbinding ontstaan
tussen de E39 en de Boudewijnautoweg.
De voorgestelde we en houden ook
een aantal nieuwe vaste oeververbindingen
in over Schelde en Maas. Ten Zuiden van
Antwerpen wordt de autoweg Brussel Antwerpen via Boom door een tunnel geleid onder achtereenvolgens de Rupel en
het zeekanaal Rupel - Brussel. Ook de
nieuwe vertakking van de E3 (Massenhoven
- Hemiksem) krijgt ter hoogte van Kruibeke
een nieuwe vaste verbindi'ng over de
Schelde.
Zoalsgezegd zal op de Zoomweg, ter
hoogte van Kapellen, een aftakking ontstaan naar het linker Scheldeoevergebied ;
ook daardoor zal een nieuwe oeververbinding over (onder ?) de Schelde tot stand
moeten komen.
De E39 vormt ten westen van Geleen een
nieuwe vaste oeververbinding over de Maas.
Ook is een oeververbinding voorzien tussen Roermond en Venlo, ter hoogte van
Kessel in de wegverbinding Maastricht Roermond - Venlo - Nijmegen.

INDIVIDUELE WELZIJN
Het spoorwegnet in het Benelux-Middengebied zal tussen 1971 en 1985 geen al
tegrote infrastrukturele wijzigingen ondergaan.

In het door de NMBS voorgestelde investeringsprogram tot 1980 is voorzien het op
dubbel spoor brengen en de elektrifikatie
van de lijn Antwerpen - Lier - Aarschot Diest - Hasselt - Ton - Montzen (verbinding tussen haven van Antwerpen, de
Roer en het verdergelegen Duitse achterland). Die lijn is niet alleen goed voor goederenvervoer, maar zal ook een belangrijk
interstedelijk reizigersvervoer afwikkelen.
In hetzelfde NMBS-program is een aansluitin g voorzien van Genk met Hasselt, en op
die wijze met een rechtstreekse verbinding
met Brussel ; ook die lijn wordt geelektrificeerd.
In het vooruitzicht van de bouw van de
Kanaaltunnel Calais - Folkestone, denkt de
NMBS aan de bouw van een spoorwegverbinding Brussel - Parijs via Rijsel voor
treinen met snelheden tot 300 km.per uur.
Die lijn kan ooit het Benelux-Middengebied
beinvloeden als ze, zoalsgepland, in oostelike richting wordt doorgetrokken naar
Keulen.
„Nu de intragrens in de Benelux gaandewe g haar scheidend karakter gaat verliezen, is hetgewenst te komen tot den gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling
van hetgrensgebied van het BeneluxMiddengebied", zo luidt het eerste uitgangspunt van het syntese-rapport. Tussen de
vele doelstellingen, die, volgens het rapport,
aanzetten een dergeliike visie te ontwikkelen, vermelden wij de meest markante :
„De ekonomische ontwikkeling van het
Benelux-Middengebied moet zodanig worden
gestruktureerd, dat enerzijds een zo hoog
mogelijk rendement wordt verkregen ten
behoeve van degemeenschappelijke welvaart en hetgemeenschapplijk Financieren
ervan ; en, dat, anderzijds, een te grote
regionale verschillen optreden in de inkomens en dus in het individuele welzijn".
En nog : „voor een effectuering van ruimtelijke maatregelen in het Benelux-Middengebied dient zo snel mogelijk een harmonizering plaats te vinden van verschillende
bestuurlijk-administratieve systemen. Dat
geldt voor zowel de ekonomische, als de
sociale en kulturele facetten".
Ten slotte wordt milieuhygiene, met name
door bestrijding aan de bron, in het rapport
gehanteerd als een essentiele eis bij de
ruimtelijke planning. Dat geldt voor zowel
Iucht-, water- en explosiegevaar, als voor
overige gevaren van straling, vergiftiging,
verspreiding van ziektekiemen, verstoring
van het natuurlijk milieu, e.d.m.

DR H. G. W. VAN DER WIELEN : VISSER-NEERLANDIAPRUS

AMSTERDAM
Henk van der Wielen ontmoette ik voor het eerst
toen ik in 1926 aankwam als sociaal-geografisch student bij de bekende professor Steinmetz in Amsterdam. Van der Wielen studeerde al enkele jaren dat
vak en was als mede-oprichter en secretaris de ziel
van de jonge Amsterdamse Studentenvereniging voor
Sociale Geografie, waardoor hij toen reeds een belangrijke plaats in de studentenwereld van deze
studierichting innam. Maar nog meer was zulks het
geval als secretaris van de Amsterdamse afdeling van
het Diets Studenten-Verbond. In die functie introduceerde hij mij bij een lezing van Wies Moens die ons
beiden sterk aansprak. Uit die beide contacten ontstond onze eerste nauwere band.
Intussen had hij het initiatief genomen tot de eerste
z.g. Diets-Academische Leergang aan de Universiteit
van Amsterdam, te houden in de Paasvakantie van
1927. Bij de organisatie daarvan frappeerde mij bijzonder, hoe hij kans zag een bont gezelschap van de
meest uitlopende leidende figuren uit de georganiseerde studentenwereld bijeen te krijgen en aan het
werk te zetten. Met een kern maakten wij een voorbereidingsreis naar Gent, Brussel, Leuven en Luik
(toen nog met een groep studenten uit Vlaams-Limburg). Doel van de leergang was het duidelijk maken
aan de Vlaamse studenten, dat wetenschappelijk
onderwijs in het Nederlands wel degelijk mogelijk was,
waaraan toen nog vele hoge autoriteiten in Belgie
twijfelden. Door de medewerking van de gezamenlijke
Amsterdamse hoogleraren en de deelneming van
meer dan 700 studenten uit alle Vlaamse contreien
werd deze studieweek een daverend succes. Als lid
van de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht was het
Van der Wielen zelfs gelukt de beschikking te krijgen
over een der plaatselijke kazernes voor de inkwartiering van een groot deel der Vlaamse studenten. Deze
deinende nachtelijke gemeenschap werd toevertrouwd
aan de leiding van de onvergetelijke Vital Haesaert
— dezelfde die Van der Wielen later aan het yolkshogeschoolwerk te Bakkeveen wist te verbinden.
In het voorjaar van 1929 nodigde Van der Wielen mij
uit om enkele dagen te komen logeren bij zijn oom
Jarig van der Wielen die een spartaans leven leidde
in een simpele boerderij op zijn uitgestrekte natuurterrein „Allardsoog" achter Bakkeveen in Friesland,
dicht tegen de grens met Drente en Groningen. Dat
betekende toen een lange refs per nachtboot van
Amsterdam naar de Lemmer en verder per stoomtram
dwars door Friesland. Onder het gastvrije dak van
Oom Jarig en zijn trouwe huisgenoot oude Adema
praatten wij honderduit over ons vak en over de
toepassing daarvan in ons volksleven in de geest

van onze bezielende leermeester Steinmetz die zelf
een baanbreker van de Nederlandse Volks-Universiteit was geweest. Daarnaast werd Henk van der
Wielen zeer geboeid door allerlei sociale ideeen en
experimenten, zoals die beschreven waren door H.P.G.
Quack in diens standaardwerk „De Socialisten" —
meegesleept en tegelijk kritisch vanuit de achtergrond van zijn christelijk-historisch milieu van afkomst.
Maar ook de idee van de Nederlandse volksgemeenschap, etnisch-cultureel tevens Vlaanderen omvattend,
liet hem niet los en op lange wandelingen over de
heide van het Mandeveld bracht hij die in verband
met de gedachtenwereld van de grote Deen Grundtvig — naar ik meen op deze figuur opmerkzaam gemaakt door Ds. Domela Nieuwehuys Nijegaard te
Beetsterzwaag.
In die tijd was Van der Wielen reeds afgestudeerd
en werkte hij te Beetsterzwaag, als hoofdplaats van
Opsterland, aan zijn proefschrift over de sociale ontwikkeling van die grotendeels veenkoloniale gemeente.
Na terugkeer in Amsterdam begon weldra de voorbereiding van de tweede Diets-Academische Leergang — nu over het hele land. Ook daarbij was Henk
van der Wielen weer het brein op de achtergrond en
toen op het laatste ogenblik het transport van de vele
honderden Vlaamse studenten door ambtelijke tegenwerking in Belgie dreigde spaak te lopen, sprong hij
op het beslissende moment in en wist hij de situatie
te redden door op het grensstation Baarle-Nassau
de grensbarriere door de Vlaamse studenten te laten
bestormen. Na het succes van deze tweede en laatste
leergang (Gent werd in 1932 inderdaad vernederlandst !) trok Van der Wielen zich weer in Friesland
terug en werd ons contact wat verbroken, doordat
ik in Amsterdam mijn studie moest afmaken. Wat hij
daar toen eigenlijk deed, is mij pas nadien goed duidelijk geworden.

BAKKEVEEN
Intussen was de grote crisis uitgebroken, vergezeld
van een verwoestende werkloosheid, vooral onder de
ongehuwde jongeren die buiten elke steun vielen.
Vooral met medewerking uit sociaal-democratische
kring zette Henk van der Wielen te Leeuwarden in
1931 sociaal-cultureel ontwikkelingswerk onder deze
jeugdige werklozen op, doch hij ervoer de hopeloosheid hiervan, zolang deze jonge mensen in hun eigen
milieu bleven blootgesteld aan alle huiselijke spanningen.
Toen rijpte bij hem de idee om van de Hood een
deugd te maken door met deze achtergestelden lets
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bij thuiskomst een gelukwens van Van der Wielen in
het hem eigen mooie en regelmatige handschrift met
het verzoek direct naar Bakkeveen te komen, want
— zo schreef hij — daar was belangwekkend materiaal te verzamelen voor een proefschrift over het
jeugdwerkloosheidsprobleem.
Aangekomen in Bakkeveen trof ik daar in de plaatselijke herberg een gezelschap plattelandsburgemeesters die zojuist op uitnodiging een bezoek aan
genoemde cursus in het „ontwikkelingskamp" op
Allardsoog hadden gebracht. Daar werden zij door een
enthousiaste Van der Wielen als een soort moderne
vogelaar toegesproken, teneinde hun medewerking te
verkrijgen voor verdere uitzending naar de Bakkeveense kampen. Met onfeilbare greep had Van der
Wielen het zo geregeld, dat ik met mijn neus in de
boter viel en gemakkelijk gestrikt kon worden voor
verdere medewerking. De dissertatieplannen zijn pas
veel later en in een heel andere vorm, maar wel op
de basis van „Bakkeveen" gerealiseerd. Deze episode
tekent zowel het charisma als het tactisch talent van
Van der Wielen ! Dat heeft mij misschien wel het
meeste altijd weer in hem getroffen : dat vermogen
om mensen van de meest uiteenlopende aard voor
zijn doeleinden te winnen. En als tegenhanger : haast
even bewonderenswaardig was de ontwapenende innemendheid, waarmee de zich ten onrechte praktisch
wanende ideetjes-monomanen die als vliegen-op-destroop afkwamen op dat sympatieke gedoe daar in
die Friese binnenlanden door Van der Wielen werden
afgewimpeld.
Het was een belevenis deze zelf nog jonge man in
het cursuswerk met jongeren bezig te zien en te
horen. Vooral was het merkwaardig hoe hij, die vaak
DR. H.G W. VAN DER WIELEN
met moeite zijn woorden zocht, zich versprak of in
herhalingen verviel, toch zijn gehoor wist mee te slepen door de grote lijn van zijn gedachten en door zijn
in de geest der volkshogeschool te doen. De in datdoorleefde warmte. Met alle mensen in zijn omgeving
zelfde jaar gestichte Vereniging tot Stichting van
leefde hij intens mee, zich interesserend voor de kleinVolkshogescholen — natuurlijk weer met Henk van
ste bijzonderheden. Soms kon je hem ondergaan als
der Wielen als secretaris — zag voorlopig ook geen
een soort inspecteur Vlijmscherp, dan weer als je
andere mogelijkheden om de op Grundtvig stoelende
eigen kwade geweten. Ook de persoonlijke verhouvolkshogeschoolgedachte in werkelijkheid om te
dingen onder zijn medewerkers hielden hem voortzetten.
durend bezig, zich een meester tonend in het verOp „Allardsoog", waar in de zomer van 1932 stusterken van banden en in het bijleggen van conflicten.
denten-werkkampen waren gehouden op het terrein
Toch kon hij ook strijdbaar zijn, als hij dat onvervan Oom Jarig, beschikte deze nog over de daartoe
mijdelijk achtte op grond van zijn sociale bewogengebouwde slaapbarak, terwijI zijn boerderij tot dagheid en zijn nationale gezindheid. Dan ging het zowel
verblijf verbouwd kon worden. Geholpen door de
tegen de sociale onbarmhartigheid als tegen de ideoFriese journalist J.P. Wiersma startte Henk van der
logische verzuiling in ons volksleven, tezamen geWielen begin oktober van dat jaar het eerst „ontpersonifieerd in de starre geest van Colijn met zijn
wikkelingskamp op de volkshogeschool Allardsoog"
zorg voor de gave gulden en zijn beroep op de bemet een veertigtal Friese jeugdige werklozen. Enkele
dagen later deed ik doctoraal examen en na een ont- volking om — nota bene met het nazidom voor de
spanningsweekeinde naar Gent en Brugge vond ik deur — maar rustig te gaan slapen. Daar stond hij
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achter Vital Haesaert die — geinspireerd door Klokke
Roeland — ons als inscriptie op de luidklok van
„Allardsoog" het Bevies meegaf : „Mijn naam is
Allard — ik wek de slapenden — ik roep de levenden".
Na het vertrek van J.P. Wiersma ontstond de behoefte
aan een nieuwe gekwalificeerde kracht in de kring
van medewerkers en ik beschouw het nog altijd als
mijn belangrijkste bijdrage tot het volkshogeschoolwerk, dat het mij gelukte mijn Amsterdamse dispuutgenoot Oscar Guermonprez na de voltooring van zijn
juridische studie naar Bakkeveen te tronen, aanvankelijk ter kennismaking met het werk, maar dankzij
Van der Wielens geestdrift blijvend gebonden en door
zijn eigen organisatietalent weldra uttgroeiend tot een
volwaardig lid van ons driemanschap. Daarin had Henk
van der Wielen niet alleen door leeftijd, maar vooral
door het fascinerende van zijn persoonlijkheid de onbetwiste leiding.
Naast alle oprecht beleden en beleefde democratie
was Van der Wielen toch een man van aristocratische
allure. lk vergeet nooit het hoffelijke gebaar, waarmee
hij voor een groep juist gearriveerde werkloze cursisten op bemodderde klompen in de gure novemberwind de deur naar het washok opende en op de
emaille wasschalen en de buitenpomp wees, zeggende „dat men wel de behoefte zou hebben om zich
na de reis wat te verfrissen".
Tot de medewerkers van het eerste uur behoorde ook
Tjitske Swierstra, een Friese boerendochter uit Poppingawier, een der eerste volkshogeschoolcursisten
van Hermien van der Heide rond 1930 op „De Vonk"
te Noordwijkerhout. Met vindingrijkheid en doorzettingsvermogen leidde zij welgemoed de huishouding
van Bit primitieve internaat met zijn wisselende cursistenbevolking, door de beperkte financier) in degelijke soberheid. Daarin werd zij o.a. bijgestaan door
mijn vrouw en weldra ook door Anna Tijdens die later
de echtgenote zou worden van Oscar Guermonprez.
Hun zorgen strekten zich ook uit over Henk van der
Wielen die zijn asketische leven verdeelde tussen de
cursussen en zijn simpele kamer bij boer Rozema,
waar hij zich terugtrok in zijn periodieke bevliegingen,
wanneer hij met de hulp van onze medewerker Halbe
Doele weer een katern van zijn „Friesland door de
eeuwen heen" moest opleveren. Pas later zou hij met
Tjitske in het huwelijk treden.
Als levensgemeenschap was deze volkshogeschool
een praktische leerschool in echt-Nederlands democratisch staatsburgerschap. lnderdaad had zij iets weg
van een kibboets of zelfs van een commune, zonder
echter ooit de grondslagen van het monogame gezinshuwelijk en van de parlementaire democratie aan
te tasten. Het is Van der Wielen geweest die op deze
praktijk zijn stempel heeft gedrukt.

Van der Wielens bewogenheid bracht hem veelal zodanig in vervoering, dat hij daar sours bijna theatraal
uiting aan kon geven, zoals ettelijke van zijn vroegere brieven nog getuigen. Maar het bleef niet bij
mooie woorden, doch ontlaadde zich in een koortsachtige dadendrang Welke met zijn organisatievermogen en zijn bezieling in de menselijke omgang wel tot
resultaten moest leiden. Overal waar hij kwam zag
hij kans iets waardevols op poten te zetten en met
taaie volharding en trouw te blijven stuwen.
Zo bleef zijn activiteit geenszins beperkt tot de eigenlijke volkshogeschool, waarin het overigens gelukte
om in de loop van de jaren dertig het werk met cucsussen voor boerenzoons, jonge vrouwen (met name
o.l.v. Cor Willbrenninck), studenten en andere yolksgroepen uit te breiden. Wat de studenten betreft
wijdde hij ook veel aandacht aan Vlaanderen, waarvan diverse vertegenwoordigers langere tijd op
„Allardsoog" meewerkten, aldus de eerste grondslag
leggend van de latere volkshogeschoolactiviteiten aldaar. Daarnaast had Van der Wielen een beslissend
aandeel in de oprichting van een buurthuis en van
een centrale werkplaats op „Allardsoog", in het deelnemen aan de lizerkampen in Vlaanderen door de
volkshogeschool-medewerkers, naderhand ook aan de
totstandkoming van een lagere landbouwschool en
van een landbouwhuishoudschool voor de wijde omgeving van „Allardsoog".
Meer en meer werd Van der Wielens werk — ook
door zijn vele lezingen her en der — bekend en erkend in den lande en het stond op het punt ook
metterdaad zijn vleugels wijder uit te slaan, toen de
reeds lang dreigende oorlog uitbrak.
Volkshogeschool Allardsoog te Bakkeveen.
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DE OORLOG
De Duitse bezetting maakte het eigenlijke volkshogeschoolwerk mettertijd onmogelijk en Van der Wielen
moest toen een andere uitweg zoeken om de idee
van de Nederlandse volksgemeenschap in de periode
van onderdrukking hoog te houden. Hij heeft invloed
en inzicht in dienst gesteld van de Nederlandse Unie
als samenbundeling van het verzet en om deze
in goede banen te leiden. Dit vereiste een dusdanige vernuftige strategie van schijnbaar toegeven, tactisch uitwijken en zich elders weer schrap
zetten, dat diverse buitenstaanders, met name uit de
politieke partijen, en zelfs gerenommeerde geschiedschrijvers zich daarop hebben verkeken.
Onze desbetreffende activiteiten bedreven wij een
tijdlang vanuit het bouwhuis van het Kasteel Almelo,
waar in 1941 onze beide gezinnen een gemeenschappelijk veilig onderdak vonden. Daar was Van der
Wielen alweer bezig met gedachten over de naoorlogse wederopbouw van het werk.
Ondertussen wist Guermonprez door juridisch uitgekiende manoeuvres en onder de dekmantel van de
Stichting Maatschappelijk Werk ten Plattelande het
complex „Allardsoog" in eigen handen te houden, zodat na de sluiting van de volkshogeschool Markelo
en het verbod van de Nederlandse Unie ons driemanschap zich gedurende het laatste oorlogsjaar
weer samenvond op „Allardsoog", waar de veiligheid
van een aantal ondergedoken oud-cursisten en van
onszelf meermalen in het nauw kwam door Duitse
overvallen. Het was frappant hoe de nerveuze Van
der Wielen met zijn wonderlijk vermogen tot vooruitzien een mengeling van moed en angst vertoonde.
HERSTEL EN VERNIEUWING
Niet zonder geluk kwamen wij oorlog en bezetting
door en op 13 april 1945 werd Bakkeveen bevrijd.
Mede dankzij Van der Wielens contacten met de
illegaliteit was het mogelijk om reeds op de 4de mei
's avonds, precies op het moment van de Duitse capitulatie, de eerste na-oorlogse volkshogeschoolcursus
voor gewezen onderduikers over de toekomst van
ons land te openen.
Bij het proces van herstel en vernieuwing had de
volksopvoeding en dus ook de volkshogeschool een
belangrijke taak. Vooral Van der Wielen wist met
Guermonprez het getij te benutten en voor „Allardsoog" de wind in de zeilen te krijgen. Weldra openden
zich uitbreidingsmogelijkheden en dat bracht mee, dat
een hele nieuwe generatie van jongere !eiders en
medewerkers moest worden opgevangen. De taak der
coOrdinatie namens de Vereniging doemde op en het
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sprak eigenlijk vanzelf dat Van der Wielen onder de
ietwat pastorale titel „landelijk leider" met deze taak
werd belast.
Dankzij vooral ook de vindingrijkheid van Guermonprez en van de na 1945 snel naar voren gekomen Mr.
Kees Stapel konden vele nieuwe initiatieven worden
ontwikkeld, overeenkomstig het ideaal „leder gewest
zijn eigen volkshogeschool".
Zulks leidde tot bijzondere aandacht voor het regionalisme en dat was Van der Wielen met zijn warme
belangstelling voor de Friese Beweging uit het hart
gegrepen. Buiten de volkshogeschool vond dat bij hem
zijn uitdrukking in het jarenlange voorzitterschap van
de Fryske Kulturried en ondervoorzitterschap van de
Fryske Akademy ; binnen de volkshogeschool in het
opkomen voor de belangen en het culturele leven der
randgewesten tegenover het overheersende en sours
hovaardige Westen des lands.
Daarnaast had de oorlog ons echter tevens bewust
gemaakt van de noodzaak ener Europese solidariteit.
Zulks was de achtergrond van het Internationale werk
der volkshogeschool. Dit werd door het initiatief van
Guermonprez en weldra krachtig gesteund door Van
der Wielen vooreerst geconcentreerd op het Nederlands-Franse volkshogeschoolcentrum „Móridon" bij
Parijs. Later werd dit Internationale werk verder uitgebouwd door Bob Schouten, maar Van der Wielen
bleef als landelijk leider ook over dit werk een wakend
oog laten gaan.
In het najaar van 1950 volgde ik professor P.J. Bouman op als voorzitter der Vereniging tot Stichting van
Volkshogescholen. Met Van der Wielen als secretarispenningmeester en landelijk leider heb ik nog bijna
18 jaar bestuurlijk met hem mogen samenwerken.
Ondanks zijn klimmende jaren en later het zware
verlies van zijn vrouw bleef hij onvermoeid werkzaam
vanuit zijn dierbare, doch afgelegen „Allardsoog",
waardoor Van der Wielen inderdaad een „man tussen
de wielen" werd — en dat voor iemand die zo angstig
was in het verkeer
Intern moest de eenheid-in-verscheidenheid van het
volkshogeschoolwerk worden bewaard. Al dat persoonlijke contact met plaatselijke volkshogeschoolleiders en -besturen vergde tact en bezieling, maar
hij volbracht dat, trouw aan de eigenlijk belangeloze
inzet voor zijn levenswerk.
Extern moesten op vele fronten contacten worden
verzorgd, waarbij helaas de studentenwereld steeds
meer verstek liet gaan, doch waarvoor vele andere
waardevolle banden in de plaats kwamen, te veel om
hier op te sommen. Bijzonder positief waren wel de
contacten naar twee kanten.
Vooreerst naar de kant van de overheid, waar met
name in A. Oosterlee, Mr. L.B. van Ommen en later

in Minister Klompê toegewijde magistraten werden
gevonden, waardoor de volkshogeschool ook materieel sterker kwam te staan.
Anderzijds naar de kant van de vormingsinternaten
op confessionele grondslag. In de bloeitijd der verzuiling lagen de verhoudingen wat moeilijk, wanneer
dergelijke centra zich ook volkshogeschool noemden,
maar met het voortschrijden van de ontzuiling in ons
volksleven en dankzij ook de openheid van Katholieke
voormannen als Jan Beerends en Fons Erens kon in
voorzichtig en langdurig overleg een grote fusie worden voorbereid. Van der Wielen, Guermonprez en
Stapel zijn vooral de mensen geweest die van de kant
van de „oude" Vereniging hebben gezorgd, dat deze
fusie in 1968 haar beslag kon krijgen. Het lag voor
de hand, dat dit nieuwe begin ook door een nieuwe
generatie moest worden gedragen.
Deze aflossing van de wacht viel juist samen met Van
der Wielens bereiken van de 65-jarige leeftijd — statutair de tijd van gaan — op het moment, dat de
overbrugging van de geestelijke kloven in ons daadwerkelijke volksleven als doel der volkshogeschool
bereikt leek. Dat zich sindsdien heel andere polarisaties hebben ontwikkeld welke ook de volkshogeschool niet onberoerd hebben gelaten, vormt een
nieuw chapiter dat buiten dit bestek valt.
Ook nu Henk van der Wielen zich meer teruggetrokken heeft op zijn historische studies kan hij terugzien
op een gaaf levenswerk en blijft hij recht hebben op
ons alter erkentelijkheid !
Laat ik hem tenslotte zelf het woord geven in een van
de stellingen welke hij bij zijn afscheid als een boodschap aan de volkshogeschool heeft meegegeven
„De volkshogeschool is „geengageerd" in mensen,
in hun geestelijk, cultureel en maatschappelijk gedrag,
zowel individueel als in groepsverband. Zij wit daartoe
een juiste informatie geven. De volkshogeschool is
niet geengageerd in feiten, getallen en resultaten, in
zoverre deze de informatie niet ondersteunen of niet
ter zake zijn"
HANS DE VRIES REILINGH

HERINNERINGEN AAN HENK VAN DER WIELEN

Het contact met Henk Van der Wielen werd door mij
gezocht maar door hem bezield en geleid. lk moge
dus even „vertellen" van uit welke achtergronden het
tot stand kwam.
Als verbondscommissaris van de Vlaamse padvinderij
had ik mij uit algemeen Nederlandse overtuiging voor
de oorlog toegelegd op intense samenwerking Nederland-Vlaanderen. Een hoogtepunt was de internationale jamboree van 1937 : honderden Vlamingen defileerden achter de Leeuwenvlag voor H.M. de Koningin.
Onder de oorlog werd het contact zoveel mogelijk
onderhouden zolang de padvinderij in Nederland niet
verboden was. Het derde deel van mijn werk „Verkennersleven" werd nog gepubliceerd na het Duitse
verbod. De Nederlandse partners van dit contact
waren Mgr. A. Ramselaar en R. Häppener.
Na de oorlog dus herbeginnen !
Vanwege de papierschaarste in het Noorden waren
het de Vlaamse publicaties die in 1945 en 1946 in
Nederland gebruikt werden.
Vanuit algemeen-Nederlands gerichte Vlaamse jongerenkringen en Nederlandse padvindersrelaties kwam
ik opnieuw in betrekking met mijn Nederlandse
vrienden. Zij waren het die mij op het volkshogeschoolwerk wezen als belangrijk element van de
Noord-Zuid verbinding.
In 1949 ondernam ik met mijn vrouw een rondreis tot
vernieuwd contact met de Nederlandse relaties, o.m.
Ramselaar te Apeldoorn ; ik belandde ook te Bakkeveen op Allardsoog bij Henk Van Der Wielen die mij
door zijn warme inspiratie „veroverde" voor de idee
van de volkshogeschool. Hij betoonde aan een voor
hem onbekende Vlaming een warme geestelijke gastvrijheid. Dit trof mij diep. Met alle mogelijke voorlichting en documentatie werd ik overladen. Hij wist
mij terug te wijzen naar Grundtvig en Kolt. Hij wist
mij te „bewegen" voor mij nog onbekende faktoren
in de vernieuwing van de jeugdvorming die ook onze
Rodenbach en Baden-Powell (hoe verschillend ook)
hadden bezield. Wij discussieerden raakpunten en
verschillen.
De klok van Allardsoog, door onze Vlaamse Roeland
geinspireerd, klonk in mijn oren. Henk toonde mij de
tafels in de toenmaals nog primitieve vergaderzaal die
omgekeerd als beddebakken dienst gedaan hadden in
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de pionierstijd van de volkshogeschool. Eón van de
hoofdmotieven in de padvinderij, de levenssoberheid
en de natuur-nabijheid waren meteen een visuele aanknoping.
Men bedenke hierbij dat de padvinderij in Vlaanderen, die wel klaar gekomen was met een vernieuwing
die haar levensechter moest verruimen buiten het
cowboy'isme, eigenlijk geen blijf wist met haar jongeren, haar voortrekkers.
Van toen of dacht ik aan Volkshogeschoolwerk.
Na Bakkeveen bezocht ik Bergen (N.H.). Daar Oskar
Guermonprez afwezig was viel ik in hart en armen
van Vital Haesaert, Vlaamse banneling, een van de
vier sublieme deserteurs.
0. Guermonprez, ook van Vlaamse afkomst, zou ik
pas iets later ontmoeten.
Wanneer het dan in februari 1950 voor mij „gedaan"
was met padvinderij, duurde het slechts een paar
weken om mijn Nederlandse volkshogeschoolvrienden
mede te delen dat ik „beschikbaar" was voor de
volkshogeschool in Vlaanderen.
Henk Van Der Wielen, alhoewel zelf nog volledig in
beslag genomen door het Nederlandse volkshogeschoolwerk dat in die jaren zijn vleugels uitsloeg,
aarzelde niet geestelijk en materieel bij te springen.
Het Vlaamse volkshogeschoolwerk dat zijn weg moest
zoeken stak van wal als een geestelijk kind van het
Nederlandse werk.
Van Der Wielen was de man die inspireerde, Oskar
Guermonprez de man die het klappen van de zweep
kende van de organisatie en het vak, Vital Haesaert
(die intussen wel Haar Vlaanderen mocht overkomen)
de liefdevolle bruggenbouwer. Hij zou het Vlaamse
werk tevens in contact brengen met Hans de VriesReilingh, de wetenschapsmens aan wie ik medewerking mocht verlenen voor zijn boek „Belgie".
Hoe druk er bij dit alles gecorrespondeerd en over
en weer gereisd werd moge hier in het midden blijven.
Henk Van Der Wielen was en bleef de lichtbaken.
De Nederlandse leiders kenden Vlaanderen te goed
om ons te orienteren op een zuivere nabootsing. Aan
hun inspiratie waren echter wel de hoofdtrekken van
het Vlaamse werk te danken. De verdeeldheid die
collaboratie en repressie en verzuildheid en onverdraagzaamheid veroorzaakten moest worden overwelfd door pluralisme (het woord bestond nog niet)
en algemeen-Vlaamse overtuiging.
Het Noord-Zuid vertrouwen moest worden hersteld
na de harde bezetting die verschillend geweest was
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in Nederland en Vlaanderen. Het democratisch „gesprek" (nu heet het dialoog) zou niet een amerikaans
methodesnufje zijn maar de hefboom van een fundamenteel geloof in en respect voor de „andere" mens.
Aan lange internaatscursussen kon men in Vlaanderen
niet denken. Waar in Nederland OP sub-regionale
basis werd gewerkt moest in Vlaanderen Vlaamsunitair worden gestart.
Nederland (en daarachter de geest en de wil van
Van Der Wielen) zorgde voor deskundige assistentie
bij de eerste cursussen (Hofstade) : „Werkloosheid
in Vlaanderen" en „Geschiedenis van de Vlaamse
Beweging" en de eerste drie week-ends „Economische en culturele samenwerking in de Benelux"
(Huizingen en Lier). Hiermede lag de richting vast
toekomstgericht op de Vlaamse volkskracht, inbouwen
van de volkshogeschool in de Vlaamse Beweging en
in de algemeen-Nederlandse-strekking.
Jorissen, die pas later op de „slechte weg" (?), de
politiek, zou geraken, die nu ook de mijne geworden
is, was mede de enthousiaste drijfkracht bij de eerste
activiteiten.
Meestal achter de schermen, als raadgever en vriend,
vaak ook als spreker dook Van Der Wielen op in het
Vlaamse Volkshogeschoolwerk en met hem andere
Nederlandse leiders en sprekers.
„Je mag het niet bij een paar geslaagde experimenten
beperken, je moet direkt doorzetten en in alle richtingen cursussen organiseren", werd mij met Nederlandse doorzettingswil „opgelegd". De wijze steun
van Max Lamberty maakte van bij aanvang het „pluralisme in de kern" tot een georganiseerde werkelijkheid en zorgde voor de renaissance van de gedachtengang van Lodewijk de Raet die de na-oorlogse
Vlaamse Beweging heeft verrijkt.
De Noord-Zuid verbinding werd geinstitutionaliseerd
derwijze dat Henk Van Der Wielen lid werd van de
Raad van de Stichting-Lodewijk de Raet en ik zelf lid
van de Nederlandse Raad.
Ook wanneer wij sterk genoeg stonden om „op eigen
benen" te lopen bleef het Noorden ons helpen met
medewerkers : sours waren 25 % van de sprekers en
cursusleiders in de Stichting in de loop van een jaar
Nederlanders. Vlamingen hielden spreekbeurten op
Nederlandse cursussen. Wij wisselden gratis en gastvrij cursisten uit.
Zonder de liefde voor Vlaanderen en de wil van Van
Der Wielen zou dit stuk integratie nooit mogelijk geweest zijn.
M. VAN HAEGENDOREN

SPIEGEL VAN DE NEDERLANDEN
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NA 154 DAGEN HEEFT NEDERLAND EEN KABINET

Na 5 maanden is het dan toch voor elkaar
gekomen. Nederland heeft een nieuw kabinet.
Het een en ander heeft op het politieke
toneel van Nederland no al wat voeten in
de aardegehad. De lange duur is aan vele.
oorzaken te wijten. Een daarvan lag in de
opdracht als zodanig besloten ; het formeren van een kabinet dat op voldoende
steun in de volksvertegenwoordiging zou
kunnen steunen. En aangezien geen van
departijen, of roe en van partijen van
gelijke politieke gezindheid, na de verkiezingen over een meerderheid beschikte,
werd het duidelijk dat naar combinaties gestreefd zou moeten worden. Niet iedereen
dacht er zo over. In de Partij van de Arbeid
(P.v.d.A.) werd op een congres aan fractieleider drs. Den Uyl de boodschap meegegeven met niemand van andere politieke
huize ook maar een afspraak te maken, laat
staan een overeenkomst aan tegaan.
Achteraf is het allemaal wel een beetje
anders uitgepakt. Over een herstel van de
oude coalitie onder mr. Biesheuvel is van
het eerste begin of niet gedacht ; spoedig
bleek dat men op een samengaan van de
drieprogressieve partijen Partij van de
Arbeid (P.v.d.A.), D'66 (Democraten 1966)
en de Politieke Partij Radikalen (P.P.R.) met
de confessionalepartijen Katholieke Volkspartij (K.V.P.), Antirevolutionaire Partij (ARP)
en Christelijk Historische Unie (C.H.U.)
aanstuurde. Uiteindelijk heeft de C.H.U. het
laten afweten. Van de kant van diepartij
is overigens nimmer een grote voorliefde
voor drs. Den Uyl en zijn politieke vrienden
uitgesproken.
Een bijzonderheid in de parlementaire geschiedenis is, dat de heren dr. M. Ruppert
en mr. J.A.W. Burg,
er die resp. in de eerste
weken als informateur en formateur optraden, in de eindfase als formateurs aan
de slag in en. Het laatste werd echter
mogelijk gemaakt door de bemiddeling van
de informateurs mr. Van Ag,t demissionair
minister van justitie, en de sociaal-econoom
prof. Albeda, beiden van confessionele
huize. Zij moesten de breuken die in de
formatie Burger op het laatste moment waren ontstaan, proberen te lumen. Mr. Burger
slaagde op een haar na. Het zou te ver
voeren in dit kort bestek in hoofdlijnen de
gehele geschiedenis nogmaals de revue te
latenpasseren. Het is in ieder geval een
belangwekkend onderwerp voor iemand die
er later eenproefschrift aan kan widen.
Een ding is zeker. Zowel de heren Burger
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als Ruppert, Van Agt en Albeda hebben
tijdens hun pogingen, in verschillende functies, eengrote openheid betoond. Het heeft
warempel niet aan voodichting ontbroken,
al kon van sommige zaken, uit een oogpunt
van algemeen belang, niet alles aan de
openbaarheid worden toevertrouwd.
Deprogressieve drie zijn met 10 zetels
in het kabinet vertegenwoordigd •; 7 P.v.d.A.,
2 P.P.R. en 1 D'66. De confessionelen hebben 6posten toegewezen gekregen, waarvan 4 voor de K.V.P. en 2 voor de A.R.P.
Nu de C.H.U. niet in het kabinet is opgenomen, zal van een verdere samenwerking
tussen K.V.P., A.R.P. en C.H.U. dan thans
hetgeval is voor de eerste tijd een sprake
zijn. De plannen zijn er wel. En het was
de bedoeling dat elk van de partijen midden
mei een bijeenkomst zou houden en nadien
het samenwerkingsverban. d openbaar zou
wordengemaakt. Men kan het nu wel vergeten. Van de kant uit bezien van de C.H.U.
hebben de K.V.P. en de A.R.P. dezepartij
in de kou laten staan. Van de kant van de
K.V.P. en de A.R.P. fracties had de C.H.U.
zich wat milder moeten opstellen. De vet-gaderingen worden nu op een later tijdstip gehouden, enkele weken na het afle en van de regeringsverklaring. Men
spreekt dan ook over half juni. Maar of de
eenheid zal worden beklonken bli]ft een
open vraag.
In de A.R.P. is men hetgeheel niet eens
met de houding van de fractie •; hoe groot
de tegenstand is valt moeilijk te zeggen.
Dezepartij is eigenlijk in twee kampen
verdeeld ; degroep die het houdt met de
fractievoorzitter mr. Aantjes en een roe
die liever mr. Biesheuvel als voorman zou
zien in de Tweede Kamer. In K.V.P.-kringen
heerst momenteel een stilzwijgen. Maar ook
in de hoek van deprogressieve drie is
allesbehalve sprake van een eensluidende
goedkeuring van wat is besproken om tot
deze formatie tegeraken. In D'66 zijn stemmen opgegaan dat men zich te veel op
sleeptouw laat nemen door de heer Den
Uyl en de P.v.d.A. Men vreest dat het typisch ei'gene van deze nieuwe partij D'66
in hetgedrang zal raken. In de P.v.d.A.
heerst evenmin een hoera-stemming en het

laatste is te begrijpen. Hoe men ook ma
denken over een afspraak vooraf om niet
met anderen te onderhandelen, het felt is
nu eenmaalgebeurd. Er zijn besprekingen
geweest met de confessionele partijen.
Anders zou deze formatie ook niet uit de
bus zijn gekomen.

Of het nieuwe kabinet een lang leven beschoren zal zijn moet nog worden afgewacht. Niemand in Nederland kan daar
thans een antwoord op geven. Premier Den
Uyl zal allesbehalve in een rustig vaarwater belanden.
De staki'ngsgolf in de industriesector is
achter de rug. Er is een overeenkomst tot
standgebracht, of liever gezegd, een voorlo pig bestand getekend. Want dat de rust
in allegeledingen is weer gekeerd zou een
bijzonder naieve veronderstelling zijn. De
oorzaken van het conflict liggen veel die er
dan de wens tot eenprijscompensati'e te
g
eraken, waarover de vakbonden en de
werkgevers het thans, voor dit jaar, eens
zijn geworden. Het zijn de verschillen in
maatschappijbeschouwing die tot de beroering de aanleiding hebben gegeven in het
bedrijfsleven. En die verschillen zijn niet
verdwenen. Eerder is het tegendeel het
g
eval. Nederland staat in het teken van
verscherpte tegenstellingen, wat op zichzelfgeen bezwaar behoeft te zijn. Het wordt
echter tragisch wanneer de wil ontbreekt
om naar elkander te luisteren en de verschillen te bespreken. Van deze gezichtshoek uit is hetgelukkig te constateren, dat
mengehoor heeft gegeven aan de oproep
van de voorzitter van de Sociaal Economische Raad (S.E.R.), drs. De Pous, om
rond de tafel tegaan zitten.
Het recht van de vrije meningsvorming is
een van de steunpilaren van een democratische samenleving. Maar de plicht van
de dialoog niet minder.
Het wel of niet uit de vaart nemen van het
radiozendstation Veronica" houdt nog
steeds degemoederen in Nederland bezig.
In april trokken tienduizenden, meestal jongeren, naar het Haase Binnenhof waar een
hoorzitting werd gehouden en de discussie
werd aangegaan met de leven van de kamercommissie voor omroepzaken. Inmiddels
heeft de directie van Veronica" een voorstelgedaan. In een meer uitgewerkte vorm
zal het binnenkort bij de minister voor
cultuur, recreatie en maatschappelijk werk
op tafel worden gelegd. De directie stelt
voor dat eengroot deel van de nettowinst
wordtgereserveerd voor een stichting, in
overleg met het ministerie van CRM, wat
de doelsteningen, betreft op te richten. Het
g
eld zou men beschikbaar willen stellen
voor de werkende jongeren, het stimuleren
van Nederlands talent of voor de oprichting
van een zg. klassieke zender.
GEERT GROOTHOFF

BRIEF UIT HET LAND DER OUDE BELGEN

Waarde Hoofdredakteur,
Je brief enje telefoons om toch maar lets
te schrijven over het vreemdsoortige land
waarin uw medewerker zijn informatieopdracht vervult zetten hem voor schut.
lnderdaad, valt er wel lets nieuws te beleven in dit Koninkrijk ? Hebben we niet
alles wat de kranten en de TV-uitzendingen
melden al niet eens eerdergelezen, eens
eerdergezien, eens eerder beleefd ?
Neem nu die eerste-minister van ons. Je
weet het al lang. Hi'spreekt niet eens de
taal van de meerderheid der burgers van
dit land. Net als decenniageleden zitten
de Vlamingen met een regeringsleider die
zelden of nooit in kontakt komt met de
burgers. Haast nooit komt hij op de beeldbuis. Wat hi'j uitricht moeten we via de
kranten vernemen. En die kranten hebben
het dan vooral over hetgroot aantal inci'denten dat deparlementszittingen de 'on
ste tijd te zien even. Dat parlement schijnt
trouwens wat interessanter te werken nu
we met een drieledige regering zitten waarmee heel veelp arlementariers van de reeringspartijen zich blijkbaar m
niet zo heel
g
happy voelen. En dus knjgen we bij voortduring debatten over min of meer ergerlijke
schandalen. Nu eens blijkt een minister wat
al te haastig zijn mannetjes in een staatsbedrijf te hebben gedropt. Dan komt er
plots aan het licht dat er een verbazingwekkendgroot aantal miljoentjes van onze
niet zo best werkende telefoonregie via een
bouwpromotorenvennootschap in de gezinskas van een staatssekretaris zijn terechtgekomen. Of het is een parlementaire onderzoekskommissie over sluikreklame die door
een kamerlid wat al te veel voor eenpersoonlijke afrekening wordt gebruikt. En het
zijn niet zozeer de stouterds uit de Vlaamse
en Waalse oppositierangen die stoute taal
spreken, maar zogenaamd betrouwbare leden van de meerderheidspartijen. Waarna
het vertrouwen in de regering toch maar
weer bevestigd wordt, tot rote opluchting
van de B.S.P.-ministers, teen
wie de hele
g
aktfe telkens weer opgezet wordt. Het heet
dan dat de socialisten zich bijzonder lekker
voelen in' de machtspositie die ze sinds
kort in de leiding van het land hebben verworven. Deze laatstepartij heeft hierdoor,
mede dank zij een sterke partijtucht, een
onverwachtgrote macht kunnen veroveren.
Blijft de vraag of ook de arbeidersmassa
zich zo happy voelt in dit nu door sodalibtengeleide land. Er ens loot het dan
toch weer mis, zoals zo overduidelijk blijkt

uit de nu toch al zeven weken aanslepende
staking van de Antwerpse en Gentse dokkers. Een wilde staking, zoals het heet,
die niet op de steun en zelfs niet op de
sympatie van de vakbonden en al evenmin
van de socialistischeprominenten kan
rekenen. De koppige stakers zouden alleen
door de „beroepsagitatoren" van de AMADA en RAL, engod betere het, van de
Volksunie, opgezweept zijn. Terecht heeft
De Nieuwe hierbij aangestipt dat een vakbond die het teen een rote groep stakende arbeiders opneemt aan de verkeerde
kant staat. En het is een zeerpijnlijke
vraag of de offi'ciele socialistische beweging
in dit land met haar enorm machtsapparaat
nog wel aan de goede kant staat. Beleven
we het niet telkens weer dat er over by.
wapenproduktie in het parlement met zinnig
kartg
, omdat de arbeiders
epraat worden
van de Belgische wapenfabrieken toevallig
ingrote meerderheid lid zijn van de socialistische vakbond, er ens in Wallonie. De
tijd dat de linkse Walen bezwaren maakten
g
teen
de NAVO is met de intrede van
minister Glinne in de regeri'ng nu ook wet
voorbij : akties teen wapenleveringen en
wapentransporten te Zeebrugge komen nu
uit de Vlaamse hoek, en ongenoegen over
de NAVO hoorden we dejongste tijd bij
de zolang terzake onverdachte K A J.
Nieuwegeluiden in het katholieke kamp
dus ? Opgepast en niet te vroeg gejuicht.
De bedenkelijke waarheid is dat de christendemokratischepartij in Vlaanderen op dit
ogenblik een fikse ruk naar het oude klerikalisme aan het maken is. Het lijkt wel
eeuwengeleden dat we Wilfried Martens
hoordenpleiten voor travaillisme, de gemeenschapschool, progressieve frontvormin g. Sinds de man partijvoorzitter is geworden wordt er druk verzamelengeblazen
voor de katholieke krachten in dit land. Het
heet dat er een heleboel chnstelijke waarden op het spel staan en op de vergadering
van de topleiding van het katholiek onderwijs komt de voormalige C.V.P.-voorzitter
Houbert dan ook de noodzakelijkheid van
de eenheid van de katholieken i'n de verf
zetten. Overigens moet het gezegd worden,
de traditionele anti-klerikalen van de B.S.P.
en ook wel van de P.V.V., maken het de
katholieke verzamelaars no al gemakkelijk
met hun demagogische propaganda voor de
liberalisering van de abortus en voor de
eenheidsschool De wijze waarop die heren
het begrip pluralisme hanteren geeft hun
tegenstanders als het ware de pap in de
mond om het bestaan zelf vanpluralistische

instellingen en partijen te bemoeilijken.
Sinds de Volksunie voor depinnen kwam
met een omslachtige verklaring over het
abortusprobleem, waarin aan elk partijlid
en aan elke VU-parlementarier de mogelijkheidgeboden werd om zich naar eigen inzicht engeweten over dit probleem uit te
spreken, worden de vlaamsnationalisten in
de C.V.P.-propaganda van beginselloosheid
beschuldigd. En de C.V.P.-gezinde pers
heeft metgraagte een kritische verklaring
van eengroep vlaamsnationalistische dames
en herengepubliceerd. In hetzelfde kader
zien we ook deplotseling oplaaiende belangstelling van het episcopaat voor het
bibliotheekwerk : hier heet het dat er moet
gezorgd worden voor een flink uitgerust
net van katholieke bibliotheken en teen
g
fusies met niet-katholieke instellingen wordt
grote reserve aan de dag gelegd.
Er is tenslotte een amnestievoorstel van de
C.V.P. Of er werkelijk een spons over het
dertig jaar oude oorlogsverleden zal geveegd worden zal van de regeringspartners
afhangen. Ook de socialistische pers heeft
ditmaal vnj positief gereageerd. Maar inmiddels ma g er onder B.S.P.-aandrang in
de R.T.B. nog steeds niet over het oorlogsverleden en de koningskwestie gepraat
worden. En er is al zoveel waarover de
B.R.T.-jongens moeten zwijgen, op straf van
herrie.
Je ziet, mijn waarde hoofdredakteur, er komt
zo weinig nieuws uit de bus in dit land.
Tenzij dan misschien dat de Nederlandse
Cultuurraad de Vlamingen met een eigen
nationaal lied en een eigen feestdag bedacht heeft. En met een eigen vlag : juist,
de leeuwevlag. Maar dan niet de zwarte
leeuw van de Vlaamse Beweging. Wet die
van het oudegraafschap vlaanderen, je
weet wel, dat eeuwenoud import-produkt
van Turkse afkomst, met rode tong en
klauwen. Op aandringen van de socialistert,
na advies van onze met frankofonen bezette raad van adel. Ach ja, de kulturele
autonomie die wegekregen hebben is toch
nog met helemaal dat wat de Vlaamse Bewegers gewenst hadden ! Weet j,
e die
goeie ouwe Vlaamse problemen zijn nog
niet van de baan : in Brussel moest in
september aanstaande de taalpariteit een
felt zun.
Wedden dat de Vlaamse ministers ontslag
zullen nemen als dat niet hetgeval is ?
JORIS DE DEURWAERDER
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TACHTIG KAARSJES VOOR K. MAYER
Tachtig kaarsjes op de verjaarstaart van
Karel Mayer ! De feestdag : 16 mei. Men
ziet het hem nauwelijks aan. Zijn ganse leven heeft hi' gewijd aan de journalistiek op
tai vanposten, zowel in het buitenland als
in Nederland. Altijd op ja
cht naar nieuws.
De Iaatste keen dat wij hem ontmoetten
was op 17 maart ter gelegenheid van de
plechtige uitreiking van de Visser-Neerlandiaprijzen in de Rolzaal in Den Haag.
Een man met eengrote belangstelling en
werkkracht, die nog de tijd kon vinden
naast zijn werk voor de krant om een belangrijke rol te spelen in het organisatieleven. Het behoeftgeen verbazing te wekken, dat hi'j destijds toetrad tot de redactie
van „Neerlandia", want het behoud, de behartiging en de uitstraling van de Nederlanden en hun cultuur, hebben steeds zijn
grate liefde en interesse. In het bijzonder
heeft hi' zijn hart aan Vlaanderen verpand
en hi'j was dan ook de secretaris van Kamiel
Huysmans. Tevens is hi' van het begin of
een stuwende krachtgeweest in de Nederlandse Bond in Duitsland ; het land waar
hi' jarenlang correspondent was. Toen de
Bond in 1945 opnieuw werd opgericht was
hi' een van de eersten die zijn schouders
onder het werk zette. Velen zijn hem hun
dank verschuldigd, velen mogen hem rekenen onder hun trouwe vrienden.
Karel Mayer, van harte gelukgewenst, namens de redactie van „Neerlandia".
G.G.

ALGEMENE VERGADERING A.N.V.
IN HILVARENBEEK
Het A.N.V. hield op zaterdag 14 april in
Hilvarenbeek de algemene vergadering 1973.
Burgemeester J.P.M. Meuwese, pl y. voorzitter, trad in zijn functie als eerste burger
van het schone Brabantse dorp als gastheer
op. De huishoudelijke vergadering werd dan
ookgehouden in het gemeentehuis aan het
Vrijthof en nadien zat het gezelschap aan
een echtgezellige Brabantse koffiemaaltijd
aan in „De Ouwe Kuyp", waarna een tochtje
werdgemaakt naar de Beekse Bergen om
een kijkje te nemen in het Safari ark. De
vergadering stond in het teken van een
aantal activiteiten ; acties die hoofdzakelijk
aan de orde werdengesteld in het belang
van eengoed taalgebruik, de bevordering
van de culturele integratie van Noord en
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Zuid, het bekendheidgeven aan de start
van de Cultuurraad voor de Nederlandse
cultuurgemeenschap te Brussel — het laatste mede in verband met de verzoeken van
het A.N.V. aan de verantwoordelijke bewindslieden,parlementsleden en politieke
partijen in beide landen om de culturele
integratie te versnellen nu de culturele autonomie in Belie een grondwettelijke basis
heeftgekregen — en het winnen van
nieuwe leden. Het laatste kreeg de voile
aandacht. En de algemeen voorzitter, dr.
W.H. van den Berge, stelde dan ook nadrukkelijk, dat het nodig is dat alle leden
van het A.N.V.propagandisten voor hun
Verbond dienen te zijn. Besloten werd een
groep vanpropagandisten te belasten met
de „eerste aanzet".
De verslagen van de algemeen secretaris
en van depenningmeester werdengoedgekeurd en vastgesteld. In deplaats van
de heer drs. H.J. Brinkman, werd dr. H.
Vredegoor uit Eindhoven in het hoofdbestuur
benoemd. De heren mr. W. Beernink te
Dordrecht, L.C. Kutsch Lojenga te Amsterdam, mr. A.W. van Nes te Den Haag en
H.A.J.M. Vrijhoef, eveneens te Den Haag
werden herbenoemd.
Aan het begin van de vergadering herdacht de heer Van den Berge, het oud lid
en secretaris van de afdeling Rotterdam,
drs. Besse, die dit jaar overfeed.
HET TALENPROBLEEM IN HET
EUROPEES PARLEMENT

In de rubriek „Opinie" van de „Gazet van
Antwerpen" troffen wij onlangs een bijzonder knap verslag aan van een vraaggesprek met de nieuwe voorzitter van het
Europees Parlement, mr. dr. Cornelis Berkhouwer, Nederlandsparlementariêr.
Over het talenprobleem in het Europees
Parlement zegt dr. Berkhouwer tegenover
de verslaggever : „Er zijn bepaalde landen
in de Gemeenschap, die een bepaalde Europese taal een zeker overwicht zouden willen bezorgen. lk huldig het standpunt dat
al onze talen in de Gemeenschap van
gelijke gelding moeten zijn. Het isjuist de
verscheidenheid van onze talen die een van
de kulturele erfgoederen is van dat zo rijke
Europa. We moeten op ons kontinent kunnen genieten van de verscheidenheden die
we vertonen. We moeten ergeen grauwe
smeltkroes van maken,
waarin alles een
kleur heeft. Ook de eenvoudige yolksvertegenwoordiger die vanuit de verste uit-

hoek door zijn nationaal parlement naar het
Europaparlement gezonden wordt, moet zich
kunnen uitdrukken in zijn eigen taal. Het
heeftgeen zin in Europa alleen Engels en
Frans tepraten, enkel omdat de meeste
mensen dit wel begrijpen. Dat heeft niets
te maken met talenarmoede of chauvinisme,
van welke aard dan ook. Deens en Noors
hebben evengoed als die andere talen als
uiting van hun kultuur een geweldige rijkdom aan het Europees erfgoed toegevoegd.
Daar is voor mij een enkele prioriteit in,
noch preponderantie".
INVOERING VERPLICHT FRIES
Gedeputeerde staten van Friesland hebben
de staatssecretans van onderwijs en wetenschappen, mr. C.E. Schelfhout, berichtgezonden, dat zij kunnen instemmen met de
taakomschnjving en de samenstelling van
de door de staatssecretaris in te stellen
„Project roe invoering Fries als verplicht
leervak op de scholen voor gewoon lager
onderwijs in de provincie Friesland".
Wij vertrouwen er op, dat de projectgroep
spoedig met haar werkzaamheden zal beginnen en zijn graag bereid desgevraagd
zo veel mogelijk van dienst te zijn, aldus
gedeputeerde staten in hun brief. In een
conceptbesluitstaatssecretaris
had de he
het
provinciebestuur laten weten, dat deprojectgroep uiterlijk 15 met 1973 wordt ingesteld.
De taak van deprojectgroep zal bestaan
uit : de voorbereiding voor het scheppen
van een wettelijke basis om het Fries op
de scholen voorgewoon lager onderwijs
in Friesland verplicht te stellen ; dit in de
vorm van een concept-wijziging van de
Lager Onderwijswet 1920, het ontwerpen
van wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs, opdat de onderwijzersopleiding kan worden aangepast aan de
verplichtstelling van het Fries op de basisscholen, het ontwerpen van een ontwikkelingsplan voor de uitvoering van het Fries
als verplicht yak op de basisscholen, het
doen van voorstellen met betrekking tot
de in verband met bovenstaande te nemen
maatregelen, zowel op korte als op lange
termijn, het adviseren over de voorlichting
over de verplichtstelling en wat daarmee
samenhangt en het uitbrengen van . een
interim-rapport vOOr 1 januari 1975.
Voorzitter van deprojectgroep wordt de
hoofdinspecteur van het lager onderwijs in
de derde hoofdinspectie, de heer J. Stnnema te Groningen.

In deprojectgroep zullen verder zitting
hebben enkele chefs van de afdeling kleuter- en basisonderwijs van het ministerie,
een inspecteur van het voortgezet onderwij s, belast met het toezicht op de pedagogische academies, een inspecteur van het
lager onderwijs uit Friesland, de directeur
en de wetenschappelijke medewerker van
hetpedagogisch adviesbureau van de
Fryske Akademy, de voorzitter en de secretaris van deprovinciale onderwijsraad
in Friesland.

ERKENNING VAN DIPLOMA'S
In de Nederlandse Cultuurraad te Brussel
werd een belangrijk voorstel van decreet
ingediend tot erkenning van de in Nederland
uitgereikte universitaire diploma's. Het voorstel was voorzien van de volgende toelichting :
Sinds vele jaren is er sprake van een
wederzijdse erkenning van de universitaire
diploma's in een Europees kader.
Enkele fragmentarische resultaten werden
geboekt door middel van internationale verdragen (zie b.v. Staatsblad van 24 augustus
1972).
Wij menen echter dat deze methode zeer
traag is en vooral dat de resultaten onvoldoende zijn.
Al te vaak werdgedacht dat gelijkwaardige
diploma's een volkomen gelijkheid van de
onderwezen leerstof veronderstellen, terwijl gelijkwaardigheid eerder op de verworven bekwaamheid en op het wetenschappelijk niveau betrekking heeft.
Verder wensen wij aan te stippen dat de
inbreng van Nederland voor de intellectuele
verrijking van het Vlaamse cultuurleven in
alle opzichten bijzonder waardevol kan Dm.
Wij stellen daarom voor alle diploma's
door Nederlandse universiteiten en ho escholen uitgereikt, in ons land te erkennen
engelijk te stellen met de overeenstemmende wetenschappelijke titels. De Cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap is immers bevoegd inzake de
uitreiking van wetenschappelijke diploma's.
Dergelijke erkenning zou, menen wij, een
grote stap vooruit zijn op het stuk van de
Nederlands-Vlaamse culturele integratie.
g :
Het voorstel van decreet luldt als volt
Artikel 1. - De Bel en, houder van een
door een Nederlandse universiteit of ho eschool uitgereikt diploma, worden geacht
houder te zijn van het overeenkomstig
Belgisch wetenschappelijk diploma.
Artikel 2. - De Koning bepaalt met welke

Belgische wetenschappelijk diploma's de in
Nederland uitgereikte universitaire diploma's
overeenstemmen.
Het voorstel werd ondertekend door Leo
Vanackere, A. Van Hoorick, K. Poma, V.
Anciaux, H. Boel.

TAALFIERHEID
lk veroorloof mij langs deze we volgende
bedenkingen naar voren te brengen in
verband met de Noord-Zuid betrekkingen.
Wij, Vlamingen, hebben jarenlang een
harde stria gevoerd voor de vernederlandsing van ons universitair onderwijs en
wij hebben deze stria, Goddank, tot een
oed einde gebracht. Een der voornaamste
g
argumenten van onze tegenstrevers was dat
het Nederlands nietgeschikt zou zijn voor
het hoer onderwijs. Daarop riposteerden
wij door te verwijzen naar Noord-Nederland
waar, ondanks de Nederlandse voertaal,
een hoogstaand universitair onderwijs bestond. Wat zien wij echter thans ? De
nederlandse universiteiten ontwikkelen meer
en meer in de richting van de tweetaligheid, nl. Nederlands-Engels, waarbij het
Engels klaarblijkelijk voorgetrokken wordt.
Bijna alle proefschriften aan de nederlandse universiteiten zijn in het Engels.
Onlangs was ik in Utrecht en tot mijn verbazing stelde ik vast dat de naamborden
van de universiteitsgebouwen tweetalig
zijn (Nederlands-Engels). Het is maar goed
dat wij onze universiteiten NU niet moeten
vernederlandsen ; ons argument „kijk naar
Nederland" zou vangeen tel zip.). Nog een
felt : iedereen die ooit een wetenschappelijk congres in Nederland bijwoonde, zal
kunnengetuigen dat het Nederlands aldaar
niet als volwaardige taal behandeld wordt.
lk woonde een congres bij in Utrecht waar
de meerderheid der deelnemers nederlandssprekend was ; toch was het Nederlandsgeen officiele congrestaal, wel het
Engels, Frans en Duits. Zelfs de officiele
mededelingen werden uitsluitend in het
Engels gegeven (met simultaanvertaling in
het Frans en Duits). Het is nochtansgebruikelijk dat in het land waar een interationaal congres plaatsgrijpt, de landstaal
n
ook de officiele cortgrestaal is naast de
rote Internationale talen. Zelfs in Israel
g
is het Hebreeuws de officiele congrestaal
naast Engels,
Frans, Duits.
Voor een Vlaming die een congres in
Nederland bijwoont is dergelijke situatie
ergerlijk en ontmoedigend. Het is jammer
g
dat Zuid-Afrika zo veraf lit.
lk heb zo'n

idee dat wij van die kant meer morele
steun zouden krijgen. In deze mening ben
ik versterkt door het bezoek dat ik onlangs
in de firma waar ik werk kreeg van een
Zuid-Afrikaans technicus. Hoewel deze man
perfect Engels kende hi' is universitair geschoold) stond hi' er nochtans op dat de
9 esp uitsluitend in het Zuid-AfrikaansNederlandsgevoerd werden. Blijkbaar was
hi' er trots op, dat hi' zo ver van zijn land
zijn eigen taal kon gebruiken in een stamverwant land. De situatie van de Zuid-Afrikanen is overigens op taalgebied te vergelijken met deze van de Vlamingen. Zij
moeten zich immers verzetten teen
gde
En else bedreiging, net zoals wij teen de
Franse. Nederland leeft echter rustig achter
de wal die Vlaanderen opgeworpen heeft
teen het opdringerige Frans en voelt geen
behoefte aan demonstratieve taalfierheid.
leder trekke hieruit de conclusies die hi'
wil : wat mij betreft, ik trek alvast deze
conclusie : het Algemeen Nederlands Verbond is er hard nodig, en wel vooral in
Nederland !
L. COESSENS
Deinze

JOHANNES BRUGMAN
STIERF 500 JAAR GELEDEN
Johannes Brugman, de beroemde yolksp
rediker van de Nederlanden, stierf 500
j
aar geleden, in 1473 in een klooster van de
Observanten te Nijmegen, terwijI die stad
door Karel V werd belegerd.
Hi' werd te Kempen geboren, op de grenzen van het land Kleef en was een tijdgenoot van Thomas a Kempis.
Hi'j werd minderbroeder in een klooster van
de Observanten in St.-Omer. Hier werd hi j
tot lector in degodgeleerdheid benoemd.
Hi' was in de Nederlanden een gevierd
redenaar.
WINKLER PRINS - HIPPOLIET MEERT
In nr. 2 / 1972 van Neerlandia stond een
biografie van Hippoliet Meert, waarin vermeld stond dat dezepersoonlijkheid niet
voorkomt in sommige rote encyclopediedn, maar wel in de katholieke encyclopedie en het Lektuur-repertorium. Ter aanvulling dient te worden aangestipt dat Meert
in de deel 12 van de zevende druk van de
Grote Winkler Prins is opgenomen en ook
reeds vermeld stond in deel 7 van de 10delige Algemene Winkler Prins (1955-1960).
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Migratie is beweging, en elke beweging raakt ergens
het evenwicht. Welke zijn voor Vlaanderen de gevolgen van zijn internationale dimensie, van zijn diepe
sociale bewogenheid ? Panta rei. Alles beweegt, omdat leven een bestendig zoeken is naar evenwicht.
Of verwarren we oorzaak en gevolg ? De emigrant
vraagt het zich niet af, doch wordt meer dan hij die
honkvast is gebleven geconfronteerd met het fenomenaal axioma van het moeten zoeken naar evenwicht. Migratie is een maatschappelijk fenomeen, en
moet dus door de maatschappij gesteund en beveiligd
worden. Hier ontstaat de plicht van de gemeenschappen waartoe de emigrant behoort : deze waaruit hij
voortkwam, en deze die hem heeft opgenomen. Deze
laatste is zich meer van haar verantwoordelijkheid
bewust, zoals onlangs in Belgie nog bleek n.a.v. de
Week van de Immigranten. We beperken ons dan ook
vooral tot de eerste : een beschouwing rond de ethische plicht van het moederland t.o.v. de emigrant.

Een terugblik op de feitelijke Vlaamse emiqratie
enkele honderdduizenden personen, en op de omstandigheden: hun wezenlijke problemen op de achtergrond van de Belgische toestanden, waardoor de
Vlaamse emigrant een „verwaarloosd" emigrant is ;
— deze terugblik roept een consequente uitbouw van
een elementaire ethiek op.
Van uit het feitelijke ethos van de Vlaamse emigrant,
die nog vele decennia zijn volksgemeenschap nodig
heeft, dringt zich aan deze gemeenschap een aangepaste ethiek op, die zich aansluit bij de filosofie
van Newman, deze der verhoudingen als basis van
de waarde-bepalingen.
Deze ethiek slaat in de eerste plaats op de yolksgemeenschap. Een volksgemeenschap is onderscheiden van een natie, die politiek wordt bepaald, hoewel beiden toevallig kunnen samenvallen ; van een stam, die !outer door afstamming
wordt bepaald ; en van een ras, dat door biologische
verwantschap wordt bepaald.
De volksgemeenschappen zijn meestal anders dan de
huidige politieke, economische of militaire gemeenschappen, en ze bezitten naast het rationele ook een
grotere gevoelswaarde vanwege een gevoelssolidariteit. Ze staan daarom zoveel dichter bij de mens.
Vlaanderen als volksgemeenschap is niet een staat,
doch een gesteltenis. Met de culturele autonomie is
wet een belangrijke stap gezet in de richting van
een organische staatsuitbouw. Intussen kan de Vlaamse gesteltenis overal ter wereld meegedragen en be-

leefd worden, zonder tekort te komen aan de deontologische verhoudingen tegenover de staat die hen
heeft opgenomen, en waarin eventueel hun politieke
en economische belangen beveiligd zijn. Zoals godsdienstgemeenschappen horizontaal door de wereld
!open, zo kan ook een volksgemeenschap horizontaal
liggen doorheen staten en continenten.
Een volksgemeenschap is een van de sterkste bouwstenen van de wereldmaatschappij, omdat in een yolksgemeenschap traditie en gemeenschap wezenlijke
elementen zijn. De traditie voorkomt de wanorde
en verstevigt de volkssolidariteit die nodig is voor
de wereldorde. De folklore is er van zeer groot belang
als ondergrond van de cultuur.
We mogen het zo ver drijven een volksgemeenschap
overal aanwezig te zien waar haar volksgebonden leden verblijven. En onmiddellijk mag er de wet bij gesteld worden : de volksgemeenschap heeft haar
plichten tegenover al haar leden, waar ze zich ook
bevinden.
Maar eveneens de staat, waarin een volksgemeenschap is ondergebracht, een kerkgemeenschap en de
internationale instellingen die een bepaalde yolksgemeenschap in hun optiek nemen, zijn aan deze
ethiek onderworpen.
De noodzaak van deze ethiek is moreel gegrond. De
ethiek dient de nodige maatregelen te treffen opdat
een mens binnen zijn eigen historisch gegroeide
ethos de beste levensomstandigheden zou bekomen.
Gezien nu de verhouding — waarde het ethos is van
onze wereld, moet de ethiek het waar maken van de
verhoudingen van de emigrant tot zijn volksgemeenschap in de hand spelen.
Wanneer we de problemen nagaan van de Vlaamse
emigranten, dan merken we hoe velen ervan ontstonden doordat de emigrant, door zijn geboorteland
te verlaten, onwennig geworden is : zijn gedragsljin,
zijn levenspatroon, het geheel van zijn morele opvattingen, zijn ethos werd geraakt, en de eeuwen diep
gewortelde verhoudingen werden verward en doorheen geworpen.
Er dient een aangepaste beveiliging opgetrokken te
worden tegenover zijn nieuwe omgeving en tegenover
hemzelf. Dit betekent ook een tactische en tactvolle
begeleiding. Dit veilig stellen noemt men de ethiek,
die, op basis van de relatieve waarden als gevolg van
de subjectieve verhoudingen, een geobjectiveerde
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absolute autoriteit verwerft zolang de motivering van
kracht blijft.
De meesten der Vlaamse emigranten staan niet alleen
gans hun leven enigszins onwennig tegenover het
gastland, maar na zekere tijd staan ze ook onhandig
tegenover het eigen geboorteland, doordat een zekere
vervreemding intreedt. Ze bezitten vaak de communicatiemedia niet om de traditie, waardoor zij gevormd
werden en die door hun omgeving werd gedragen,
in het gastland te bestendigen. Er is ook geen hulp
terzake vanwege emigranten-begeleiders. Zodat ze
na enige tijd nog wel de oude gesteltenis bezitten,
maar de uiterlijke toenadering verloren zijn. Dit valt
by. op bij feestelijkheden, waar zij in een heterogene maatschappij hun volkskarakter moeten manifesteren. Ze kunnen niet. Evenmin kunnen ze moeilijk
de persoonlijke waarden overdragen op hun kinderen.
De commucatievormen ontbreken. De kinderen zijn
de grootste slachtoffers.
Soms staan we voor het bevreemdend fenomeen, dat
de emigrant schijnbaar geen culturele hulp van uit
het moederland meer wenst. Dit bewijst niet dat hij
deze hulp niet meer nodig heeft en dat hij reeds voldoende geassimileerd is met zijn nieuwe omgeving.
Vaak is hij op dat ogenblik zodanig in de mist geraakt,
dat een algemene ontmoediging elke belangstelling
bedwelmt. Meer nog dan voor de anderen is voor deze
een sociaal-culturele begeleiding van uit de eigen
volksgemeenschap gedwongen. Zijn gastland, met wie
hij nog geen wezenlijke psychologische binding heeft,
kan zijn letargie niet ontzenuwen. Slechts zijn traditionele volksgemeenschap, met wie er — hoe latent
ook — nog altijd een gevoelsbinding is, kan er in
slagen zijn hogere belangstelling uit de bedwelming te
halen, zodat hij volwaardig en rustig kan integreren,
— integrar sin renegar.
Wanneer een emigrant beweert zijn oude volksgemeenschap niet meer nodig te hebben, dan bedriegt
hij iedereen, in de eerste plaats zichzelf. Het is ook
een vorm van onmacht : hij kan het emigratie-proces
en het brug-zijn niet aan. Dan zoekt hij zijn handelswijze te rechtvaardigen tegenover zichzelf en tegenover alles wat hij verliet. Hij stelt de nieuwe dingen
uit zijn leven in een zo gunstig mogelijk daglicht en
als totaal verworven. Hoe kan hij echter zijn nieuwe
omgeving met al de eigen-aardige verhoudingen verwerven indien hij haar niet kent en zich haar verhoudingen niet heeft kunnen eigen maken en in vitale
waarden omzetten ? De verantwoordelijken mogen
zich door dit bedrog niet laten misleiden.
90

In feite blijft de emigrant gans zijn leven, en vaak
nog een paar generaties lang, aan de oppervlakte
van een maatschappij die hem welwillend opnam maar
ook niet meer vermag. Als staatsburger zal hij bereid
zijn voor het gastland, dat zijn vaderland geworden
is, te strijden.
Maar in de grond geeft hij niet graag zijn historische
persoonlijkheid prijs, — hij mâg het ook niet doen
hij heeft tot plicht de eigen waarden te cultiveren en
ze aan het gastland door te geven. Intussen kan hij
zich verrijken aan wat het gastland te bieden heeft.
Gans de volksgemeenschap dient te helpen bij dit
integratieproces, dat dan niet !anger een geisoleerd
gebeuren is doch een internationale opdracht.
De emigrant is tot meer dan 66n belangengroep
gaan behoren, waarbij wetmatigheden hierarchisch
optreden. Er is het staatsburgerschap, met de materiele en de embryonaal-wezenlijke verhoudingen. En
er is de historische persoonlijkheid met de vitale verhoudingen, die functioneel blijven over de grenzen
heen en doorheen de nieuwe maatschappelijke
uitingen en staatsburgerlijke gedragingen.
Dit roept een dualiteit op in zijn leven, waar zich
spanningen en complexen aan vasthechten. Een intense post-emigratie actie, waarbij de oude y olksgemeenschap wordt ingeschakeld, is noodzakelijk om
ontaarding te voorkomen en een harmonische integratie te bevorderen : een socio-culturele begeleiding
bij het zoeken Haar het evenwicht zolang hij schommelt tussen twee werelden, en daarna om zijn brugzijn tussen de twee werelden waar te maken.
Hier ligt een verschrikkelijke opdracht voor de Vlaamse gemeenschap, voor haar verantwoordelijken, en
voor haar bemiddelende organisaties. Deze laatsten
zijn er, doch krijgen vanwege de verantwoordelijken
te weinig armslag.
Nu de herziene Belgische grondwet de culturele autonomie van Vlaanderen erkent, moet Vlaanderen zelf
de consequenties opnemen van zijn internationale
dimentie, zowel de rechten als de plichten. Voordien
was de bezorgdheid van Vlaanderen voor de ontplooiing of beveiliging van de eigen aard verhinderd door
het unitair cultureel beleid in Belgie, dat er uiteraard
een moest zijn van minimalisering en compromissen.
Aan de Cultuurraad thans om het nodige begrip op
te brengen om de belangen te behartigen en de mogelijkheden te benutten van de gemeenschapsleden
die in het buitenland verblijven. Om dit begrip in de

hand te werken is een sociologische initiatie noodzakelijk in het geheel van onze buitenlandse aanwezigheid.
Men kan een y olk groot noemen naarmate het de inspanningen van zijn enkelingen kan waarderen. Wij
hebben onze groten in Amerika, Noord en Zuid, in
Australie, in Afrika, in het Oosten en in Europa : laten
we hen volgen in hun inspanningen, steunen en aanmoedigen in hun mogelijkheden. Het dient onze eigen
grootheid. Zolang er onbegrip, naijver en onverschilligheid is, afficheren we een kortzichtigheid waarmee
noch de enkeling noch de gemeenschap gediend zijn.
In deze tijd van toenadering onder de volkeren moeten
we onszelf leren kennen, met al onze mogelijkheden,
opdat we als volksgemeenschap zouden kunnen inspraak krijgen bij de opbouw van een vreedzame en
grootmenselijke samenleving. De migranten zijn
waardevolle bijdragen voor de verstandhouding onder de volkeren, menselijke bruggenhoofden voor
zover ze geen ont-aarden zijn.
Daarom moet deze brug op twee peilers blijven rusten'
het land van herkomst en het gastland. Hier ligt voor
de bemiddelende organisaties een belangrijke opgave : het voeren van een weldoordachte culturele
emigrantenpolitiek, aangepast aan de susceptibiliteit
van de emigrant. Zijn verenigingsleven moet gevoed

en gestimuleerd worden als element van zelfverdediging en uitstraling ; de contacten tussen het geboorteland en de emigrant kunnen bevorderd en versoepeld
worden ; en vooral is een doelmatige informatie van
zeer groot belang, evenals het scheppen van een
gunstig sociaal klimaat om het verloren vertrouwen te
winnen als vruchtbaar veld voor een goede culturele
oogst.
Het Duitse „Becht auf Heimat" geldt ook voor onze
Vlamingen in het buitenland. Ook zij hebben recht
op onze erkentelijkheid, want ze hebben zich bij de
verdrukking en het pauperisme niet neergelegd, noch
op syndicate initiatieven gewacht. Ze hebben integendeel zelfstandig en zelfmachtig hun lot initiaal in
handen genomen, en daarmee het lot van hun land.
Want tussen onze huidige welstand in Vlaanderen en
de moed van de emigranten is er een causaal verband. Vlaanderen moet hen dankbaar blijven, en voor
hen meer dan voor wie ook het Becht auf Heimat waar
maken, vooral voor de „mentaal vaderlandslozen", zij
die in de gastlanden nog aan de buitenkant lever van
het locale ethos.
Indien Vlaanderen dit nu aankan, dan is zijn culturele
autonomie niet te vroeg gekomen.
A. VERTHE

UIT DE VIER WINDSTREKEN
AUSTRALIA WIL ZICHZELF WORDEN
Prof. dr. J.W. Schulte Nordholt, hoogleraar
in de Amerikaansegeschiedenis aan de
rijksuniversiteit van Leiden, maakte in de
zomer van 1972 een refs naar Australiê,
alsmede naar andere oorden in de wereld
als medewerker aan het dagblad „TrouwKwartet". Naar aanleiding hiervan schreef
hi' een viertal bijzonder belangwekkende
bijdragen over zijn bevindingen en studie
van toestanden, verhoudingen en gebeurtenissen. Uitvoerig verschafte hi informaties
over Australiê, dat 230 maal zogroot is als
Nederland en in totaal 13 miljoen inwoners
telt, waarvan 150.000 Nederlandse emigranten, die zichginds sedert het einde van de
Tweede Wereldoorlog hebben gevestigd.
De romantische tijd is voor Australiê
voor altijd geschiedenis geworden. Men
kan er alleen maar over lezen hoe het er
tientallen jaren geleden toeging. De snelle

ontwikkeling van het maatschappelijk leven,
de vooruitgang van de wetenschap en de
moderne techniek en de eigentijdse zakelijkheid hebben Australie volledig veroverd. Het is een vrijwel geheel verstedelijkte samenleving. Wat er over is van het
verleden is niet de droom, maar de alledaagsheid, de onverschilligheid welhaast
waarmee het leven wordt aanvaard, zonder
al te veelproblemen., volgens de schrijver.
Daarnaast heeftprof. Schulte Nordholt een
zekere mate van onrust kunnen waarnemen,
in het bijzonder onder de jongeren die, zo
merkt hij op, een nieuwe behoefte te kennengeven aan een eigen norm, een eigen
stijI en wezen van leven. Hi' constateert
dan een verlangen „om tot een eigen cultuur tegeraken"; een verlangen dat steeds
heftier en demonstratiever wordt geuit.
„Australie wit zichzelf zijn !", schrijft de
hoogleraar, in zijn bijdrage „Al te mooi
moet men zich Australiê nu ook weer niet
voorstellen".

Zijn artikelenreeks, die wij lazen in „Elders",
een uitgave van de Nederlandse Emigratiedienst, bevat tat van voortreffelijke beschrijvin en van land en yolk, waarin aandacht
wordtgeschonken aan de historie, de ontwikkeling van de laatste jaren en de opvattingen en het doen en laten van vandaag.
DE GEBEURTENISSEN IN SURINAME
Het zou te ver voeren in dit korte bestek
een overzicht tegeven van de gebeurtenissen die zich in de laatste tijd in Suriname hebben afgespeeld. De kranten hebben er overigens vol van gestaan. En niet
alleen in Nederland. Naar aanleiding hiervan merkte dr. J.D.V. Polanen, gevolmachtigd minister van Suriname, enkele weken.
eleden op een persconferentie in Den
g
Haag op, dat de Surinaamse regering nog
steeds niet onwelwillend is om te onderhandelen over een voor departijen aan-

91

vaardbare regeling van de conflicten. Maar
dan moet er eerstgehoor worden gegeven
aan de rechterlijke uitspraak, volgens welke
de staking als onwettig werd aangemerkt.
Uitdrukkelijk stelde minister Polanen, dat
degenen die waren aangehouden niet in
hechtenis waren genomen als vakbondsleiders, „maar als burgers die zich te
het wettige gezag hadden gekeerd". Hi'
achtte het onverantwoord wanneer de regering opstootjes, rellen, brandstichting, de
bezetting van departementen met gekruiste
armen over zich heen zou laten gaan. Inmiddels drong de vereniging van medici in
Suriname in een brief aan de regering aan
op het intrekken van alle maatregelen, zoals
aanhoudingen van personen, welke een oplossing van het conflict in de we zouden
staan Op woensdag 7 maart vond een gesprek plaats tussen leden van de regering
de leiders van de vakbonden.
en
STICUSA IN HET ZILVER
Onlangs werd het felt herdacht, dat 25 jaar
eleden de stichtingsakte van Sticusa werd
g
gepasseerd. De voorzitter, drs. H.A. Korthals, zegde op de jubileumbijeenkomst o.m.:
deopvan Sticusa in 1948 nou
„Was de
lets bijzonders ? Het antwoord daarop is
volmondig ja. Hier werden namelijk culturele betrekkingen aangeknoopt en werd culturele bijstand gegeven avant la lettre.
Europa ontving toen zelf in 1948 Marshallhulp, ontwikkelingshulp, om de gevolgen
van de Tweede Wereldoorlog te boven te
en, maar Europa was er niet aan toe
kom
om anderen te steunen, laat staan op cultureel terrein. Er is toen in 1948 een vooruitziende blikgetoond en hulde daarom
dient gebracht aan prof. Logemann, de
eerste voorzitter, hulde ook aan prof. Van
Lier, die aan de ontwikkeling van Sticusa
toentertijd al zo'n krachtige steun hebben
gegeven. „Drs. Korthals stelde tevens de
vraag aan de orde, of de Sticusa in de afgelopen jaren aan het doel heeft beantwoord dat de oprichters zich voor ogen
hadden gehouden. Zijn antwoord luidde positief". Het begrip culturele samenwerking
is een lode letter gebleven, aldus drs.
. Met Suriname en de Nederlandse
Korthals.
Antillen werkt de Sticusa al veel !anger
men dan de oprichters hebben durven
sa
hopen in 1948, het jaar waarin het dekolonisatieproces ten opzichte van Nederland op voile gang is gekomen. Sterker
nog, de activiteiten van Sticusa zijn in omen in intensiteit zó toegenomen, dat
yang
momenteel bijna een soort CRM-functie
wij
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ten opzichte van onze partners in de West
zijn gaan vervullen. Dat bracht de voorzitter als vanzelf tot de laatste vraag :
moeten wlj In deze richting onze we blijven vervoigen zonder ons of te vragen of
het ook antlers kan en moet. En op die
vraag wilde hi' nu kortweg nee antwoorden.
Niet omdat het een in het verleden is gedaangeen waardering verdient, maar omdat wij in geheel andere omstandigheden
zijn komen te verkeren en een andere periode van degeschiedenis zijn ingetreden.
Suriname en de Antillen zijn in voile ontwikkeling. Ginds is men bezig om op zeer
krachtige wijze een eigen identiteit te ontwikkelen. Het culturele verkeer van Nederland naar Suriname en de Antillen is tot
dusver te eenzijdig geweest. Die bewustwording, zo zegde heer Korthals, vraagt
nieuwe structuren, het bewandelen van
nieuwe we en. Dat is een eenvoudige opgave, daaraan zal hard gewerkt moeten
worden. Het voorgaande lazen wij in het
Sticusa-journaal, dat voor een deel aan
het zilveren feest wasgewijd.
NEERLANDISTIEK IN FRANKRIJK
„Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden
dat aan enkele Franse universiteiten werd
begonnen met het onderwijs van de Nederlandse taal- en letterkunde. In het studiejaar 1948-1949 werden in Paris, Rijsel en
Straatsburg de eerste lectoraten voor Neder ands in Franknjk gesticht. Het lijkt alsof
de Franse universiteiten na de afsluiting van
een cultureel akkoord met Nederland hun
deuren dadelijk gastvrij openden voor het
onderwijs van taal en cultuur in het nabije
Vlaanderen en Nederland". Met deze aanhef begint, onder bovenstaande kop, een
artikel in „Uitleg", een uitgave van het
Nederlandse ministerie van onderwijs en
wetenschappen. In de bijdrage, waarvan het
niet de bedoeling is om een volledig historisch overzicht te geven, worden enkele
hoofdpunten genoemd en een aantal algemene problemen aan de orde gesteld.
Het waren dr. H. van der Tuin in Parijs,
dr. A. van Elslander in Rijsel en de heer J.
Plessen in Straatsburg die enthousiast waren om het fundament van het onderwijs in
het Nederlands te le en. Zij kregen de
steun van invloedrijke hoogleraren en universitaire autoriteiten die hun werk steunden en aanmoedigden. Zo kon langzamerhand een kern van Neerlandistiekgroeien
in de driegenoemde steden. Tot wasdom,
aldus het artikel in „Uitleg", kwamen de
jonge plantjes pas toen in 1952 te Parijs

een titulaire hoogleraar voor de Nederlandse taal- en letterkunde werd benoemd in
depersoon van professor Pierre Brachin
en in datzelfde jaar te Straatsburg de vroegere Nijmeegse hoogleraar Jean Da ens en
zijn collega professor Jean Fourquet officieel de leiding namen van de jonge studierichting. Het was tot op dat moment niet
mogelijk geweest tot rechtsgeldige examens
Nederlands als onderdeel van enig universitair diploma of te le en. Elk universitair
examen moet namelijk vallen onder de verantwoordelijkheid van een docent uit de maiStrale ran en •; „professeur" of „maitre . de
g
conferences". De studenten uit Rijsel, waar
dr. W. Thijs in 1933 het werk van Van
Elslander overnam, moesten nog jaren naar
Paris aan om bij prof. Brachin hun examens of te le en. Pas in 1964 werd de
situatie daargenormaliseerd door de benoeming van dr. Thijs tot „maitre de confèrences associe. Het lectoraat bleef bestaan, maar zou tot 1971 onbezet blijven.
Ook in Part s was het lectoraat na de benoeming van professor Brachin blijven bestaan. Dr. Van der Tuin werd in 1954 opevol gd door de heer Merkus die ook nu
g
nog steeds de rechterhand is van professo r
Brachin. In Straatsburg werden in 1963 de
beide hoogleraren, toen zij zich wilden vrij
maken van hun bemoeienis met het Nederlands, opgevolgd door prof. dr. Andre van
Seggelen (de schrijver van het artikel in
Uitleg") die er tot „maitre de conferences
„
associe werd benoemd. Hi'j mocht het werk
voortzetten met de hulp van een lectrice.
Sinds 1963 zijn er plaatsen bijgekomen
waar Nederlands wordtgedoceerd, schrijft
prof. Van Seggelen. Prof. Brachin nam op
zich om ook in Parijs-Nanterre een sectie
Nederlands tegaan leiden. Daar wordt hi'
in zijn taak geholpen door een assistent.
In Besancon werd in 1967 begonnen. Twee
jaar later werd het Nederlands als leervak
toegelaten aan de universiteit van ParijsAsnieres. Hetzelfde jaar volgde een benoeming van een lectrice aan de jonge universiteit van Metz. In 1971 werd begonnen
met het onderwijs van het Nederlands aan
de nieuwe universiteit van Creteil.
„Nederlanders die toevallig in contact komen met een van de docenten „Extra Muros" stellen onveranderlijk de vraag : „Wat
bezielt die buitenlanders om Nederlands te
gaan leren ?" En de verbazing die de vraagsteller tot uitdrukking brengt wordt altijd
alleen nog maar groter als hi' verneemt
dat zelfs vrij grote aantallen buitenlanders
zich met Nederlands bezig houden. Honderden in Frankrijk''. Aldus de schrijver.
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WELKE CULTUUR ?

In het gedragspatroon van onze samenleving is de
laatste jaren een grondige verandering gekomen. Met
bezorgdheid zien velen de invloed toenemen van gebruiken en opvattingen, die afbreuk doen aan het
streven om het welzijn te verhogen.
Begrip en wil tot samenwerking, levensvreugde en
levenskunst dreigen te worden verdrongen door een
dictatuur van bandeloosheid, door verduistering van
het genuanceerde denken als gevolg van het ontstaan
van een uniforme massa-wijsheid en dogmatisch napraten.
Zonder moeite zal men veranderingen kunnen ontdekken, die de hoogheid van de geest dreigen te verstikken door niemand en niets ontziend materialistisch
en cynisch denken en handelen. Daarnaast een stroming, die het knellend formalisme tracht te doorbreken en wil afrekenen met opvattingen en gewoonten waarvan de oorspronkelijke diepere zin hen niet
meer aanspreekt. Een stroming, die uitgaat van nieuwe
beginselen waarvan de waarden voor velen op zijn
minst dubieus zijn. Maar ook een merkwaardig, velen
aansprekend religieus reveil.
Onze cultuur lijkt op een tweesprong te staan van
twee wegen, leidend of naar een gewetensvolle ontplooiing van het waarachtig mens-zijn of naar een
bestaan vol spanningen waaruit een vlucht door druggebruik de enige mogelijkheid schijnt.

Kortom, spanningsvelden ontstaan en dreigen te groeien tot explosie. Een normaal gesprek is moeilijk geworden, enerzijds dikwijls door gebruik van woorden
met totaal verschillend begrepen inhoud en anderzijds door wantrouwen gevoed door polarisatie. De
vicieuze cirkel schijnt gesloten en escalatie, — nog
een woord van deze tijd —, dreigt.
Zijn wij hiermee op de goede weg of moeten wij het
nieuwe aanvaarden omdat de geschiedenis schijnt
te leren, dat nieuwe denkwijzen door het oude niet
zelden als rebellie worden beschouwd en pas later
hun waarde werd herkend ? lets nieuws dus ? Wat
en waartoe ? Moeten wij aannemen, dat het nieuwe
zonder meer de weg is naar iets beters ? Het constateren van het felt, dat de levensblijheid bij de
nieuwdenkers dikwijls zo ver te zoeken is, maant tot
voorzichtigheid om kritiekloos te aanvaarden dat het
nieuwe leidt tot een betere gemeenschap.
De gepropageerde veranderingen zijn echter te radicaal en worden met te veel felheid, blijkbaar geboren
uit een overtuiging, naar voren gebracht om zonder
meer aan te nemen, dat dit alles zal voorbijgaan en
dat de stinger van het uurwerk van de mensengeschiedenis weer terug zal keren.

EEN OUDE WAARHEID
De hooggeroemde openheid en het doorbreken van
taboes dreigen te verworden tot een verlangen naar
stelselmatig kwetsen en doordrammen met slecht begrepen woordgebruik waarbij de werkelijke waarden,
die ongetwijfeld in nieuwe gedachten schuilen, niet
of nauwelijks tot hun recht komen.
Het bovenstaande is geen volledige analyse, het wil
alleen maar enkele punten aanstippen van het veelzijdige gevoel van onvrede dat heerst en onder de
nieuwlichters en onder hen, die nog de waarden aanvoelen van de oude levensstijl. Spanningen door onbegrip naast ontevredenheid door het niet ten voile
verkrijgen van nieuw geformuleerd recht, of het aantasten van op gewoonten berustende opvattingen.
Onvrede dus, ondanks de verschijningsvorm van de
huidige tijd waarin alles mogelijk schijnt, waar in de
gebieden waarin de cultuurcrisis gaande is, een welvaart heerst, zoals die nimmer tevoren door alle lagen
van de bevolking is beleefd.
Nieuwe woorden drukken sours kernachtiger uit wat
aan de hand is dan lange omschrijvingen. Naast het
tot nadenken nodende „alternatief" is het tot strijd
oproepende „controversieel" gekomen, „synthese"
wordt verdrongen door „polarisatie" en „inspraak"
dreigt te ontaarden in „overschreeuwen".

Het is een oude waarheid, dat geen enkele stroming
kan ontstaan wanneer er niet een bedding gevormd
kan worden. M.a.w. het is gemakkelijk om iets nieuws
voor te stellen, maar het nieuwe kan pas gedijen
wanneer voldoende mensen er ontvankelijk voor zijn
en van het nieuwe het heil verwachten, dat zij bij het
oude niet konden vinden. Het oude had dus voor hen,
waaronder een groot aantal jongeren, gebreken.
Wanneer men dus beducht is voor schadelijke gevolgen van nieuwe stromingen, die kennelijk het gevolg zijn van spanningen, dan is het van meer belang
de oorzaken van die spanningen te leren kennen dan
daarvoor blind te zijn en het nieuwe in zijn uitingsvormen te bestrijden en daardoor bij te dragen tot
groeiend wanbegrip.
Het leren kennen van de oorzaken is geen eenvoudige zaak. Men mag de vraag naar de oorzaken niet
afdoen door enkele algemeenheden, maar een diepgaand onderzoek zal onvermijdelijk zijn.
De vragen, die hierbij opduiken raken de fundamenten van de samenleving waarbij een uitgangspunt gekozen moet worden om door een visie op de
samenleving tot de vragen te kunnen komen.
Wanneer men dit uitgangspunt wil formuleren, dan
blijkt reeds, dat dit geen onveranderlijk gegeven is.
OQ

Groei van het denken in de loop der tijden speelt
evenzeer een rol als de mate van ontwikkeling en de
invloed van het cultureel patroon in de loop der
eeuwen. Men denke slechts aan de tijden toen het
houden van slaven gewoon was, zelfs in het indertijd
op het toppunt van de beschaving staande Romeinse
Rijk of aan de normen, die gelden, ook nu nog heden
ten dage, in bijv. de binnenlanden van Afrika.
Wanneer wij in eerste instantie het oog richten op
het Westen, dan moeten wij zoeken naar een fundamenteel beginsel, dat algemeen aanvaard kan worden.
Meer dan ooit tevoren komt de mens zelf in het middelpunt te staan. Het denken met het centraal stellen
van een erfelijke of geestelijke elite of het toekennen
van het primaat aan de abstractheid van de gemeenschap, culminerend in een absoluut staats- of partijbegrip, maakt plaats voor het uitgangspunt „mens"
in al zijn verscheidenheid rondom gemeenzame
trekken.

WIE EN WAT IS DE MENS ?

Wanneer wij dus de mens aanvaarden als uitgangspunt voor het zoeken naar de oorzaken van spanningen, dan moeten wij ons eerst afvragen : wie en
wat is de mens ? Wat verwacht hij van dit leven ?
Hoe is de verhouding tot zijn medemens ? Welke invloed moet en mag hij hebben op anderen ? Welke
mate van vrijheid mag hij zich veroorloven ? Welk
gezag moet hij aanvaarden ? Hoe kan hij uit zichzelf
tot dit aanvaarden komen zonder verplicht te zijn tot
een tot verzet prikkelende onderwerping ?
Bij de beantwoording zal men zich moeten afvragen
of de ontwikkeling van de huidige structuur van wat
wij „maatschappir of „samenleving" noemen, zich
wel primair richt op homo-centrische vragen of dat
men zich zó gewend heeft aan „vooruitgangs"-denken,
dat men de mens voorbij ziet en de vooruitgang meet
aan sneller verkeer, meer producten, meer winsten
zonder al te veel te letten op neveneffecten, die dreigender zijn voor de mensheid dan ooit te voren. Beoordelen wij niet al te veel de middelen : verkeer,
producten, diensten, winsten enz., en vergeten wij
daarbij niet de mens, alle mensen ? Deze toch leeft,
heeft vreugde en smart, een computer kan niet
lachen en een bedrijf niet huilen, ook al gaat het failliet.
Besturen is vooruit zien, een oud gezegde, dat nieuwe
inhoud krijgt wanneer wij het „zien" richten op de
mens. Trouwens niet alleen op de mens, die de techniek maakt, die de commercie als doel ziet, maar ook
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op de mens in zijn dagelijks bestaan met zijn vreugden en zorgen, die warmte zoekt en geborgenheid,
de millioenen, die men kan zien wanneer wij kijken
en waarnemen om ons heen, in de straten, op het
werk, in het spel, thuis in hun gezin en in de vriendenkring.
Wat weten wij van het wens-patroon van de massa ?
Stemt dit overeen met wat bestuurders en leiders
daarvan denken, of zien deze laatsten slechts een
projectie van hun eigen visie ? Moeten wij ons dus
dan domweg laten leiden door het fantasie-loze denken van de massa of moeten wij toch ons licht onder
de korenmaat vandaan halen en dit richten op de
mens die leeft en aan hem toetsen wat wij onder
vooruitgang zullen moeten verstaan en niet op de
hulpmiddelen, die een eigen leven zijn gaan leiden
zoals bij de techniek en de commercie helaas dikwijls
het geval is, vervreemd van een menselijke achtergrond en doel.
Is de mens in ons huidige bestel wel het uitgangspunt van het denken dat het besturen moet begeleiden ? Of denken wij bestuurlijk te veel aan een
extrapolatie van het heden, waarbij wij ons richten
op de ontwikkeling van de techniek : meer wegen,
ultra snel verkeer, voortgaande automatisering die
werkloosheid meesleept waarvoor men als remedie
ziet het scheppen van meer arbeidsplaatsen door het
scheppen van nieuwe producten. Hoe staat de mens
hier tegenover ? Hoe groot is het percentage van de
millioenen dat behoefte heeft aan de ultra-snelle,
energieverslindende treinen of aan nieuwe producten,
die wij nooit gemist hebben ? Ter wille van wie en
van hoe velen wordt aan zulk een „vooruitgang" gewerkt ?
Hier past bezinning.
Besturen is vooruit zien, maar dan met de mens en
als uitgangspunt en als doel. Te veel zijn techniek
en commercie een eigen leven gaan leiden zonder
dat men zich kan indenken, dat de fundamentele
vraag niet is of de bedrijfsbelangen er wel voldoende
door gediend zijn, maar wel moet zijn het besef, dat
een bedrijf nimmer een doel in zich zelf mag hebben,
maar dat dit zich functioneel behoort te richten op het
welzijn van de mens.

STUDIE-ONDERWERP

„De mens als uitgangspunt van het vooruitziend
denken", een studie-onderwerp van allereerste orde,
met tal van aspecten op het gebied van de religie,
de moraal, de ethiek.

Welke universiteit wil dit onderwerp aanvatten en
zich daarbij richten op de realiteit en zich niet verliezen in !outer theoretische beschouwingen ?
Naast deze fundamentele vraag zijn er tat van andere
vragen op deelgebieden, die beantwoord moeten
worden wil men de oorzaken van spanningen kunnen
vinden om dan te trachten verbeteringen te bereiken
door die oorzaken zo veel mogelijk weg te nemen.
Ten dele liggen de vragen op zulke deelgebieden
voor het grijpen, ten dele zullen zij verborgen zijn
in de schijnbaar onontkoombare logica van de geschiedenis, ondersteund door economische en moralistische leerstellingen.
Zonder ook maar enige aanspraak te maken op volledigheid, kunnen de volgende veranderingen in de
laatste honderd jaren worden genoemd, die even zo
vele oorzaken van spanningen kunnen zijn : intensivering van de communicatie, popularisering van de
auto en luchtvaart, vervolmaking van de informatiemiddelen en massa-media en het veelal op winst gerichte gebruik daarvan, op massafabricage gerichte
technische ontwikkeling, opvoering van de materiele
welvaart onder alle lagen van de bevolking in het
Westen, openlegging van overzeese gebieden voor
westerse producten en denkbeelden, dekolonialisering, ontvoogding en sours onvolwassen zelfstandigheid, ontkerkelijking en opkomst van nieuwe idolen
en leerstellingen, oecumenische gedachten en religieus reveil, bewustwording en massale volgzaamheid.
Uit deze greep van in algemeenheid genoemde problemen volgen meer concrete vragen waarvan genoemd worden
1. Wat is de invloed van geweld verheerlijkende films
op de karaktervorming en cultuur ?
2. Veroorzaakt de mechanisering van arbeid en
verkeer onvoldoende lichaamsbeweging met als
gevolg ongeremde krachtexplosies ten koste van
mede-burgers ?
3. Wat is de invloed van de doorbraak van de techniek van de zelfbediening op de bestaanszekerheld ?
4. Wordt het levenspatroon gecompliceerder door
behoefteschepping ?
5. Is een bedrijfsdoel op zich zelf ethisch verantwoord of moet dit principieel gericht zijn op de
mens in de samenleving ?
6. Mag de commercie een beslissende invloed hebben op de ontwikkeling van de cultuur ?
7. Zijn de spanningsvelden de oorzaak van het druggebruik ?

8. Veroorzaken hoogbouw en de moderne stedebouw
endemische neurotische storingen ?
9. Moet werkloosheid bestreden worden door industrialisering of door (gedeeltelijke) terugkeer
tot (gesubsidieerd) ambachtelijk handwerk met de
nevenwerking van minder grondstoffenverbruik,
minder energiegebruik, minder afval, minder opgedrongen consumptie en kans op inflatie-vermindering ?
10. In hoeverre wordt de toenemende criminaliteit
veroorzaakt door spanningsvelden ?
11. Is ongebreidelde technische en technocratische
expansie geoorloofd of dient daaraan vooraf te
gaan een veelzijdige bestudering van doel en
neveneffecten met het recht van veto ?
12. Moet het onderwijs gericht zijn op kennis of op
wijsheid, op welvaart of op levenskunst ?
13. Is de economische expansie onbeperkt mogelijk
en in hoeverre is deze een zegen of een noodlot
voor het westen en voor de anderen ; in hoeverre bevordert de expansie de kloof tussen het
westen en de ontwikkelingslanden ?
14. Is een religieuse beleving verouderd of een fundamentele levensbasis en is daarbij kerkelijke gebondenheid voorwaarde of mogelijkheid ?

Vragen, vragen, te vermeerderen met talloze andere,
maar die alle betrekking hebben op de structuur van
onze huidige maatschappij, op ons levenspatroon, op
onze cultuur. Het zijn vragen, die op antwoord wachten omdat zij het gezicht van de wereld beheersen
en kunnen veranderen, ten goede, maar ook ten
kwade.
De antwoorden zullen niet eenvoudig te geven zijn,
zij zullen niet altijd eenduidig zijn en evenmin zullen
zij eeuwigheidswaarde bezitten.
Maar niettemin zijn zij belangrijk en noodzakelijk.
Het stellen van het complex van cultuurbeheersende
vragen omvat een uitnodiging en een uitdaging aan
intellect en wijsheid om naar de antwoorden te zoeken.
De vragen zijn in hun algemeenheid mondiaal gesteld,
maar een specifieke beantwoording, gericht op onze
cultuur, is voor ons een levensvoorwaarde en wellicht
voor anderen, elders, een prikkel tot soortgelijk onderzoek.
Een streven naar administratieve, economische of
technische samenwerking of eenwording, krijgt pas
een menselijk zinvol perspectief wanneer de geest
de stof beheerst.

Den Haag

DRS. W.J. BIJLEVELD

95

ONTSLUITING VAN LINKER SCHELDE-OEVER
TAST LAND VAN WAAS EN ZEEUWS-VLAANDEREN AAN

Nooit eerder onderging een gewest in Belgie zo'n
metamorfose als deze Welke zich nu in het land van
Waas voltrekt : liefst 8.000 hektaren homogene landbouwgrond, langs de linker Schelde-never en de
grens met Oost-Zeeuws-Vlaanderen (een gebied
dat historisch met het land van Waas een eenheid
vormt), worden opgeofferd voor de uitbreiding van
de Antwerpse haven.
Elke dag wordt het mooie polderlandschap een stukje
meer afgetakeld. Wie vanuit Antwerpen langs de nog
onvoltooide autoweg naar de kust rijdt, ontmoet al
na een paar kilometer de hoogspanningspylonen die
hun betonnen poten in de vele weiden hebben geplant ; daartussen lopen nog wat koeien to grazen,
terwijl op de achtergrond de 120 meter hoge schouwen verrijzen van de termische elektriciteitscentrale,
die het ranke kerktorentje van Kallo in het niet doen
verzinken. En wie verderop noordwaarts rijdt naar
Vlaanderens meest geisoleerde woonkern, Doel, ziet
dat de historische windmolen op de Scheldedijk nu
gedomineerd wordt door de betonnen omhulsels van
de kerncentrale. Hier zijn wij amper een paar kilometer verwijderd van de Nederlandse grens en daarom is het begrijpelijk dat „milieumensen" in ZeeuwsVlaanderen om Doel even bezorgd zijn als om Borssele, de kerncentrale in Zuid-Beveland.
De eerste plannen voor de industriele ontsluiting van
de linker Scheldeoever, waardoor de polders van het
Land van Beveren (een preciezer en historisch juister
omschrijving voor dat gebied aan de Wase polders)
voor de landbouw zouden verloren gaan, dateren
al van bijna tien jaar geleden.
Door de „Verslagen voorgelegd aan de Algemene
Vergadering der Aandeelhouders op 9 maart 1964",
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uitgegeven door de Bank van Antwerpen N.V., vernam men voor het eerst iets over de uitbreiding van
de Antwerpse haven op Oostvlaams grondgebied.
De rechteroever raakte volzet, zo heette het, en bovendien was Antwerpen de enige wereldhaven die slechts
langs den zijde van haar stroom werd uitgebouwd.
Meer dan 8.000 hektaren van 's lands allerbeste landbouwgrond moesten dus weg. De polders, waar een
eeuwenlange strijd werd gevoerd voor een degelijke
afwatering, zouden onder de opgespoten gronden
verdwijnen. Beken en dijken zouden worden doorsneden door grootse infrastruktuurwerken : het Baalhoekkanaal, uitlopend in de Schelde via de zeesluis
van Kallo, industriespoorwegen en... een omstreden
groenzone langs de staatsgrens met Nederland, de
zogenaamde expressroute Antwerpen-Zeekust en de
weg Sint-Niklaas-Kieldrecht. Van de groenstrook
langs de Schelde, die was opgenomen in het eerste
gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren, is geen sprake
meer.

DE MENS

Het uitstotingsproces van de boer, de gepensioneerde,
de middenstander, die in de geplande industriezone
woont, heeft de voorbije jaren heel wat beroering
gewekt. De bevolking van de getroffen poldergemeenten berustte willens nillens in de industrializering,
maar vele menselijke problemen brachten toch deining teweeg, zodat het gewest herhaaldelijk in het
nieuws kwam.
Vooral de onzekerheid omtrent het uiteindelijk tijdstip
van de onteigening woog — en weegt nog — zwaar
op de mensen van Doel en Kallo, de twee gemeenten
die grotendeels in de eerste onteigeningsfase vallen
en op inwoners van Kieldrecht en Verrebroek, die
eveneens grond moeten afstaan.
Er is immers geen duidelijke fazering bij de onteigeningen die de industriele plannen lukraak achterna hollen, zodat menselijke drama's niet uitbleven.
Soms moest op een onmenselijk-korte termijn de
woning of het erf worden verlaten. Op 12 april jl.
kregen, ondanks alle voorgaande inspanningen van
Wase parlementsleden voor een humaner aanpak, nog
zestien gezinnen van Kallo een officiele brief in de
bus waarin werd aangekondigd dat zij zo vlug mogelijk moesten vertrekken. Voor elf onder hen werd
15 mei als uiterste datum vooropgesteld, voor drie
1 juni en in twee gevallen 1 juli...
Ook hier konden Wase parlementsleden niet zonder
sukses bemiddelen, maar het ongenoegen en de onzekerheid om wat nog komen gaat, blijft.

Er was immers ook lange tijd beroering omtrent de
verlaagde onteigenings- en uittredingsvergoedingen
voor de landbouwers, die moeilijk een gelijkaardig
bedrijf kunnen vinden en soms naar Wallonie moesten
uitwijken. Ver weg uit de rendabele, vertrouwde
polders naar een onbekende streek, waar zij zich
niet alleen ontheemd maar soms ook bekocht hebben
gevoeld door de hoge grondprijzen.
De middenstanders zien hun zakencijfers teruglopen
naarmate de bevolking veroudert en wegtrekt. (Te
Doel is nu al een derde van de gezinshoofden ouder
dan 65 en over tien jaar zullen er waarscnijnlijk nog
slechts 800 mensen samenhokken in een vervallen
dorp). Er is bovendien de bouwstop, terwiil er geen
kopers meer komen opdagen voor de sterk in waarde
dalende eigendommen.
Dit alles heeft de plaatselijke bevolking gesterkt
Haar overtuiging dat de miljarden voor de industrializering gemakkelijker los te krijgen zijn dan de enkele
tientallen miljoenen die voor de zo gewenste vervroegde onteigeningen en degelijke sociale begeleiding nodig zijn. Het princiep „de mens eerst" is
wel niet van toepassing op de Linkeroever.

HET MILIEU

Het gebied dat ten proof valt aan de grootindustrie
vormt, zeer ruw geschat, een vierkant van zowat
10 km op 10 km. Onvermijdelijk wordt het landschap
— de grond, het water, de lucht diepgaand aangetast door de industriele complexen en de grootse
infrastruktuurwerken. Wat zal het worden, als over
tien, twintig jaar alle terreinen zullen volzet raken ?
Milieuhygienisch zal het leven er wel onmogelijk
worden, vooral in de overgebleven dorpskernen.
De projekten zijn op de eerste plaats grondverslindend. Om te beseffen wat de grond betekent, halen
wij hier een passage aan uit de toespraak die de
Kallonaar Rijkhard Van Gerven enkele maanden geleden hield naar aanleiding van het 100-jarig bestaan
van de Vereniging der Wase polders : „Het eerste,
het biezonderste, het waardevolste dat ons bij deze
blik in het verleden tegemoet treedt, (...), is de grond.
De grond waarop we leven, met zijn lijnen van wegen
en straten en grachten en waterlopen en andere
dingen, alle zo oud als de street. De grond die ons
laat leven door de krachten van de natuur die hij voor
ons opspaart en uitleent aan onze eigen arbeidskracht
our deze te laten uitdeinen tot nimmer rustende arbeidslust en tot steeds verder en dieper zoekende genialiteit. De grond waarmee we samenwerken en de
grond die ons leven richting en inhoud geeft. De grond

waarin geankerd liggen alle banden die ons onderling binden : familiaal, sociaal, ekonomisch en zelfs
geestelijk. Van de uitbundige kermisviering af, over
het rijke verenigingsleven keen tot de ingetogenheid
van onze processietochten en bedevaarten : 't is altijd
de grond als vertrekpunt, als begeesterende kracht,
als gezichtseinder".
„Zoek nergens in Vlaanderen of in 't hele land naar
een streek waar de grond zoveel betekent voor de
mens als in de polders : u vindt er geen. En in het
hele poldergebied staan de Wase polders in dit opzicht vooraan. Want niet alleen zijn onze polders te
i:ellen onder de beste van Vlaanderen en ver daarbuiten, maar ze hebben ook de geschiedenis van ons
land over zich voelen gaan. lk zeg meer : ze hebben
dikwijls de geschiedenis van dit land helpen schrijven.
Steeds is dit gebeurd semen met de polderboer, en
met de miseriemensen van „achter de dijk". Kan men
zich grotere gebondenheid indenken dan zulkdanige
gebondenheid in tijd en ruimte, en zelfs gebondenheid
door de primaire elementen van de natuur : het water,
waartegen men streed, en het vuur, waar men alleen
voor kon vluchten... Vandaag komt er de lucht bij
waarvoor we bidden..."
Wat het water betreft, slechts een detail : als de door
kernenergie aangedreven elektriciteitscentrale van
Doel bedrijfsklaar zal zijn, zullen per uur 100.000 in'
koelwater uit de Schelde worden getrokken, die even
later opnieuw in de Schelde worden geloosd, mar
12 graden warmer. Vermits de Schelde een debiet
heeft van 80.000 m' per sekonde, wordt de invloed
op de temperatuur van deze al zo vervuilde stroom
gering geacht, maar toch...
Wat de lucht betreft, is sinds lang naar voren ge-
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komen dat het niet volstaat de verontreiniging to
voorzien die door elk bedrijf afzonderlijk zal worden
veroorzaakt. Ook op dit vlak is de som meer dan de
delen en niemand heeft enig benul van wat het additieve effekt zal zijn, eens alle industriele vestigingen
met hun produktie zullen zijn begonnen.
Einde dit jaar moet de aanbesteding gebeuren voor
het meetnet van snuffelpalen die in vijf grote agglomeraties van Belgie zullen worden geplaatst. Voor de
linker en rechter Schelde-never en voor de Gentse
Kanaalzone (het Land van Waas moet als groene
bufferzone bewoonbaar blijven tussen deze twee grote
industriepolen) zijn de plannen al uitgewerkt. Kosten
44 miljoen fr. Voorlopig zal alleen S02 of zwaveldioxyde worden gemeten, vermits deze giftige stof
het meest voorkomt. Later koolmonoxyde, stikstofoxyde, enz.
Maar intussen blijft de wetgeving achterna hinken.
Welke degelijke kontrole zal er zijn — en vooral
Welke strafbepalingen voor de overtreder, — als het
vernuftige meetnet voor luchtverontreiniging zal zijn
geinstalleerd ?
DOEL en KALLO

Voor de meest bedreigde poldergemeenten Kallo en
Doel, die volledig door de industrie zullen worden
omzoomd, en wellicht eerlang met Beveren zullen
fusioneren, werden op initiatief van de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas door de
studiegroep „Mens en Ruimte v.z.w." funktiestudies
uitgewerkt.
De studio over Kallo (1971) ging uit van de planologische situatie waarin deze gemeente in de toekomst
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zal komen to liggen en de gevolgen daarvan op het
milieu. Daaruit werden drie mogelijke varianten voor
een funktie van Kallo ontwikkeld
1. De huidige situatie laten voortduren, geen informatie doorgeven aan de bevolking en geen maatregelen nemen : deze situatie leidt onvermijdelijk
tot het doodbloeden van de leefkern Kallo op
lange termijn.
2. Een havencentrumfunktie geven, waardoor het
diensten kan verlenen aan de industrieen en de
haveninfrastruktuur. Kallo wordt dan afgeschreven
als residentiele zone. De oplossing lijkt ideaal,
maar vergt enorme inspanningen.
3. Kallo blijft een beperkte woonzone en is een verzorgend centrum, niet meer voor het agrarisch
poldergebied, maar voor het industriegebied. Dit
veronderstelt andere diensten, andere mensen,
een ander leefpatroon en de milieuhygienische aspekten zijn daarmee niet opgelost.
De studie over Doel (1972) gaf als resultaat dat het
behouden van deze charmante gemeente als woonzone in de huidige toestand financieel diskriminerend
en menselijk onrechtvaardig zou zijn. Doel moet, met
een degelijk proces van sociale begeleiding verdwijnen ! Het opgeven van deze gemeente moet volgens de studie gepaard gaan met onteigeningsbeslissing op korte termijn, de uitvoering hiervan op halflange termijn met mogelijkheid tot vervroegde onteigening, goede onteigeningsvergoedingen, hulp aan
de probleemgevallen, herlokalisatiemogelijkheden,
hulp voor de beroepsgroepen.
Persoonlijk hebben wij vele volksvergaderingen meegemaakt die door diverse groeperingen in deze gemeenten werden ingericht. Onvermijdelijk heerste er
verdeeldheid op deze avonden omtrent de to nemen
opties. Onvermijdelijk, omdat in de eerste plaats de
onzekerheid over de uiteindelijke evolutie in het Waasland blijft. Ten slotte eindigden deze samenkomsten
in praatmoeheid en berusting.
Een duidelijke uitspraak vanwege de hogere overheid
over de toekomst van Doel en Kallo blijft uit en zal
er wel nooit komen. Deze gemeenten — waar toch
nog altijd enkele duizenden mensen leven — kan men
niet zO maar opdoeken zonder diepe sociale en menselijke wonden to kerven. Als de dorpscentra van hun
natuurlijke binding met de omringende, maar uitstervende landbouwterreinen, zullen afgesneden zijn,
blijft er niets anders over dan langzaam doodbloeden.
De staat heeft geen geld om alles to onteigenen en
laat Doel en Kallo dan maar op de kaart.

OOST-ZEEUWS-VLAANDEREN

Bezorgdheid over de ontwikkeling in het Waasland,
heerst er uiteraard ook in Zeeuws-Vlaanderen. Het
definitieve streekplan voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen dat momenteel in de maak is, kan niet anders dan
ernstig rekening houden met het felt dat een Belgische industriezone een tiental kilometer langs de
staatsgrens loopt, ook al is een 500 m. brede groenstrook voorzien. Het dorp Nieuw-Namen, vlak over
de grens, kan daar het meest van te lijden hebben.
Clinge is slechts 7 km. verwijderd en Hu1st 9 km.,
terwijI de kerncentrale Doel op amper 3 km. van de
grens is gebouwd.
De provinciale overheid in Nederland is wet te vinden
voor industrievestiging langs het geplande en zo omstreden Baalhoekkanaal, maar Den Haag voelt er niets
voor. In elk geval is het unieke natuurgebied Verdronken Land van Saeftinge bedreigd omdat het
trace van het Baalhoekkanaal (wordt het binnendijks,
buitendijks of in-dijks ?) nog niet vaststaat.
Hier dringt zich duidelijk een zo ruim mogelijk overleg met Belgie op : daar is men aan beide zijden van
de grens, en niet in het minst in het Land van Waas
en Oost-Zeeuws-Vlaanderen zelf, heilig van overtuigd. Maar er komt toch zo weinig konkreets op
gang. „Openhartig, reeel en voortdurend overleg met
Belgie voeren (met inspraak van provincie en streek)
over de ontwikkeling van het gebied aan weerszijden
van de rijksgrens" wordt nochtans als noodzakelijk
vooropgesteld in de voorlopige uitgangspunten van
de brochure „Wat willen we met Oost-ZeeuwsVlaanderen ?", die door de Gedeputeerde Staten van
Zeeland is uitgegeven.
Als voorbeeld van het nut van overleg kan de omgeving Verrebroek-Meerdonk worden aangehaald.
Vanuit een Zeeuwsch-Vlaamse overlegstruktuur kunnen de onderhandelingsposities verbeterd worden,
meent de brochure.

der Boerengilden van Sint-Niklaas, gealarmeerd door
de plannen voor havenuitbreiding in het Waasland,
een motie uit waarin werd vastgesteld dat in het verIeden gronden werden onteigend die na 35 jaar nog
niet waren benut (o.m. te Zwijndrecht) en dat een
bliksempolitiek van onteigeningen van de vakkundige
boer een ongeschoolde werkman maakt.
Hier enkele citaten, lukraak maar veelbetekenend
„of wij uiteindelijk met de geplande industrializering
van de Linker Schelde-never zo gelukkig zullen zijn
als sommigen menen, geloof ik niet. Het „Scheldegoud" heeft mij nooit kunnen bekoren (...) Wij moeten de Wase mens (en dat zijn de boeren en de
arbeiders) centraal stellen. En of wij die nu gelukkiger
zullen maken door de enen te verdrijven van de hofsteden, die zij en hun voorouders sedert eeuwen hebben bewoond, en de anderen aan te vullen met enkele
honderden of duizenden Noordafrikanen en Turken
om hier te komen werken in de vuile en pestilentiele
petrochemische fabrieken, moet ik op ernstige gronden betwijfelen. Nadat ik gezien heb hoe „men" de
Antwerpse polders heeft herschapen in een maanlandschap..." (Mr. Willem Melis, voorzitter van het
Ekonomisch Komitee Waasland in Gazet van Antwerpen, 17 sept. 1970).
„Uit de doktoraatstesis van Willy Winkelmans (De
Moderne Havenindustrializatie, Gent, 1972) blijkt dat
de haveninfrastruktuur meer kost aan de gemeenschap dan ze opbrengt. En als we dat onderzoek tot
in zijn uiterste konsekwenties doortrekken, zouden de
Wase boeren verder mogen gaan met het verbouwen
van aardappelen, graan en suikerbieten, want er is
op de rechteroever plaats genoeg. Er zijn trouwens
weinig industrieen die de haven echt nodig hebben.
De waarachtige havenfunktie, het lossen en laden
van goederen, is stilaan op de achtergrond geraakt.

VERGISSINGEN ?

Hoe de ontwikkeling op de Linker-Scheldeoever uiteindelijk zal verlopen, weet niemand met zekerheid.
Als streekjournalist wit het ons nochtans voorkomen
dat er meer en meer waarschuwende stemmen opgaan voor mogelijke vergissingen. Werden de plannen
niet te groots opgevat ? Zullen wet alle industrieterreinen ooit ingenomen worden ?
Reeds op 22 mei '66 gaf het Arrondissementsverbond
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Wat voorrang heeft, in Antwerpen maar ook in Rotterdam, en de meeste Europese havens, is industrializering. Ze proberen zoveel mogelijk bedrijven aan to
trekken, ook wanneer die de haven als verkeersknooppunt niet nodig hebben. En dan moeten er steeds
meer dure dokken uitgegraven worden. Uit de studie
blijkt dat er weinig echt havengebonden fabrieken
zijn. De term havenindustrie is volkomen uit de lucht
gegrepen". (Diane Van Moerbeke in Knack van 6 juni
1973).
„Men moet zuinig zijn op de grond. Als er nu nog
een dergelijk groots plan als dat voor de Linkeroever
werd op tafel gegooid, zou men heel wat voorzichtiger
zijn als tien jaar geleden. Het zou nu niet meer gebeuren dat men een zo'n grondverslindende infrastruktuur toestaat, alsof men zich hier in de Verenigde
Staten waant". (Senator Ferdinand de Bondt tijdens
een persvergadering over de onteigeningsproblemen
der Wase boeren, Kallo, 26 jan. 1972).
„Stilaan is de hele expansie van de Linkeroever voor
het Waasland duidelijk geworden. De bezorgdheid
om het leefmilieu behoort tot de belangrijkste uitdagingen waarvoor het beleid zich gesteld ziet. De
bedrijven op de linkeroever, waar de geroemde werkgelegenheden moesten komen, behoren tot de meest
polluerende en tegelijk tot de meest kapitaalintensieve,
omdat de petrochemische sektor nu eenmaal kapitaalintensief is, maar weinig arbeidsintensief". (yolksvertegenwoordiger Nelly Maes in de Kamer op 22
maart 1973).
En als klap op de vuurpijl kwam einde juni de studie
van prof. Virenque, W. Nonneman en G. Blauwens
„Haveninvesteringen op de linker Scheldeoever" met
haar onthutsende en ontnuchterende vaststellingen,
van de pers. Aan deze studie werd vier jaar gewerkt
met als eindkonklusie dat de verdere ontsluiting van
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de linkeroever in beraad zou moeten gehouden worden
totdat de onontbeerlijke informatie over de milieuverontreiniging beschikbaar is. Deze ekonomisten
hebben alles becijferd volgens het systeem van de
kosten-batenanalyse waarbij milieugoederen evengoed als ekonomische goederen kunnen worden beschouwd : een ekonomisch goed is immers per definitie een schaars goed ten opzichte van de behoeften.
AIles wijst erop dat het kosten-batensaldo voor de
Linkeroever in deze optiek negatief zal uitvallen. Beveiliging of herstel van het leefmilieu zal dear meer
kosten dan de investeringswinst
Het is nu zeer de vraag in hoeverre de overheid zal
rekening houden met deze toch wel opmerkelijke
wetenschappelijke studie. Wordt het allemaal nog
eens bekeken vooraleer de Wase polders definitief
en onherroepelijk zijn opgedoekt ? Later zou best
eens kunnen blijken dat prof. Karel Van !sacker gelijk
had en dat wij dan toch in „Het Land der Dwazen"
!even...

WAAR HET OM GAAT !
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ULRIK NIMMEGEERS

SCHAKEL IN VOLWAARDIGE NOORD-ZUIDVERBINDING
SPOORLON ANTWERPEN-GENT IS GEnEKTRIFICEERD

Sedert zondag 3 juni jl. bestaat er eindelijk een volwaardige treinverbinding tussen Antwerpen en Gent,
de belangrijkste steden van het nederlandstalig
Belgie. Voor een komfortabel treinreisje Haar Brugge,
Oostende, Blankenberge, Knokke en Rijsel moeten
de Sinjoren en hun buren nu niet meer over Brussel
sporen. En dat betekent wat. Brussel is immers voor
de N.M.B.S. wat Parijs voor de S.N.C.F. is : een
nationaal en internationaal spoorwegknooppunt waarlangs alle belangrijke en snelle verbindingen worden
gekanalizeerd. In de Belgische hoofdstad is men blijkbaar niet erg opgezet met de nieuwe spoorslagader
Antwerpen-Gent. Op de netkaart in het nieuwe spoorboekje staat deze lijn nog steeds als tweederangsljin
getekend...
Heel waarschijnlijk — en laten wij dat maar veronderstellen — gaat het hier om een (onvergeeflijke)
administratieve fout. Voorlopig zullen wij hieraan niet
al to zwaar tillen. In het nederlandstalige Belgie heeft
de overwegend frankofone N.M.B.S.-top al andere
streken uitgehaald.
Belangrijk is nu dat de Vlamingen na 125 jaar een
fatsoenlijke railverbinding hebben tussen Antwerpen
en Gent. De reeds jaren in de aktualiteit staande lijn
59 behoort immers tot de oudste Belgische spoorwegen.

en die — hoe kon het in die tijd in Belgie anders —
„Chemin de Fer d'Anvers a Gand" heette. De spoorlijn „Pays de Waes" had slechts een spoorbreedte
van 1,15 m. Toen op 1 juni 1896 de lijn en het materieel door de Belgische Staatsspoorwegen werden
overgenomen, schakelde men over op normale spoorbreedte (1,435 m). Deze verandering van spoorbreedte
gebeurde tijdens een nacht. Voor die tijd een technische prestatie van formaat. In St.-Niklaas kwam aldus een rechtstreekse verbinding tot stand met de
lijnen van de andere spoorwegmaatschappijen.
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Negen jaar na de opening van de eerste Belgische
spoorlijn in 1835 tussen Brussel en Mechelen reden
er dagelijks reeds vier treinen tussen Antwerpen
Vlaams Hoofd en Sint-Niklaas. De spoorlijn Antwerpen-Gent, vroeger bekend als „Pays de Waes" (in
de volksmond „Pietje Waas"), is de enige openbare
spoorweg in Belgie waarvan de koncessie bij openbare aanbesteding werd verleend. Ir. De Ridder uit
St.-Niklaas kreeg de koncessie. Deze werd door een
koninklijk besluit van 16 november 1842 bekrachtigd.
Onmiddellijk werd een begin gemaakt met de aanleg
van de spoorlijn tussen St.-Niklaas en Antwerpen.
De Ridder financierde al deze werken zelf. Hij werd
hierbij goed gesteund door baron Prisse, eveneens
uit St.-Niklaas.
Het baanvak St.-Niklaas-Antwerpen Linkeroever werd
op 3 november 1844 in dienst genomen. Tijdens de
periode 1844-1847 werd de lijn doorgetrokken tot
Lokeren en Gent. Op 9 augustus 1847 konden de
treinen tussen Antwerpen en Gent rijden. Intussen
had Ir. De Ridder in 1845 zijn koncessie overgedragen
aan een maatschappij waarvan hij de leiding behield
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ISOLEMENT

ENKELSPORIG

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog bleek al
spoedig dat de spoorlijn 59, die in het thans al verdwenen kopstation van Antwerpen-LO doodliep, geen
toekomst had. De lijn verbond de Scheldestad wet
rechtstreeks met Gent en van daaruit met Rijsel,
Adinkerke, Oostende, Blankenberge en Knokke, het
station Linkeroever lag echter geisoleerd t.o.v. het
Antwerpse centrum. Bovendien spande de N.M.B.S.
zich niet in om de lijn te modernizeren, zodat een
reisje Antwerpen-Gent een hele onderneming was.
Er waren zelfs plannen om de lijn volledig op te heffen en te vervangen door een autobusdienst...
De kentering kwam eerst toen definitief bekend was
dat de nieuwe oeververbinding te Antwerpen opnieuw
een tunnel zou worden. Dank zij vooral het voortdurend aandringen van het Waasland werd in de
nieuwe tunnel ook een koker voor het spoorwegverkeer geprojekteerd.
Vervolgens maakte de N.M.B.S. een groots opgezet
modernizeringsplan voor de lijn 59 bekend.
Op zondag 27 september 1970 werd het dubbelsporige en geelektrificeerde baanvak St.-Niklaas-Berchem
in dienst genomen. Het Land van Waas was eindelijk
verlost uit zijn spoorwegisolement. Deze eerste faze
van de modernizering van lijn 59 maakte belangrijke
infrastruktuurwerken noodzakelijk. In het vernieuwde
stationcomplex van Berchem werden de lijnen 52 en
59 via twee dubbelsporige tunnels onder de drukke
lijn Antwerpen-Brussel geleid om dan dubbelsporig
langs de Kleine Ring tot de nieuwe stopplaats Antwerpen-Zuid te lopen. Hier takt lijn 52 (AntwerpenBoom-Puurs-Dendermonde) af terwijl de treinen in
de richting Gent de Kennedy-tunnel induiken om via
de nieuwe stopplaats Antwerpen-LO op het bestaande
trace aan te sluiten.
Reusachtige werken werden ook in St.-Niklaas uitgevoerd. De lijn werd opgehoogd waardoor vier overwegen kwamen te vervallen en het nieuw station werd
een weinig verschoven in de richting Antwerpen. Ook
de belangrijke maar door de N.M.B.S. verwaarloosde
lijn 54 (Mechelen-Temse-St.-Niklaas) werd opgehoogd.
Het goederenstation werd verplaatst naar de oostelijke stadsrand, buiten de spoorophoqing en de agglomeratie. Hier bevinden zich het N.M.B.S.-wegcentrum
en de doeanestapelplaats van de stad.
Onder het nieuwe Sint-Niklase stationsplein wordt
momenteel een tunnel gegraven voor het doorgaand
verkeer. En tenslotte zal de N.M.B.S. binnenkort de
perronluifels en elektronische treinaanwijzers installeren. Hiermee zal de operatie „spoor en station"
in de Wase hoofdstad worden afgesloten.

De modernizering van het baanvak St.-Niklaas-Gent
was eveneens geen eenvoudige opdracht. In St.-Niklaas werd in de richting Gent een circa 650 meter
lange viadukt gebouwd waardoor nog eens twee in
voile stad gelegen overwegen konden afgeschaft
worden. Tussen St.-Niklaas en Lokeren werd te Belsele de stopplaats Belsele opgericht terwijl het station Sinaai werd heropend. Een goede zaak voor het
openbaar vervoer in deze streek.
In Lokeren werd lijn 59 over een lengte van 1 km
opgehoogd waardoor drie overwegen in voile agglomeratie kwamen te vervallen. Over de Durme kwam
een vaste brug. Het goederenstation werd verplaatst
in de richting Antwerpen maar het reizigersstation kon
mits enkele aanpassingen behouden blijven. Het station Lokeren beschikt over drie perrons met vijf sporen. Intussen werd ook reeds begonnen met de ophoging van lijn 57 naar Zele en Dendermonde. Deze
werken zullen echter nog geruime tijd duren. Een onvergeeflijke blunder van de N.M.B.S. was het afknippen van de lijn naar Moerbeke en Zelzate, een
verbinding die nog biezonder nuttig zou kunnen zijn.
Tussen Lokeren en Oostakker kan voorlopig slechts
over een spoor gereden worden. Met de aanleg van
het tweede spoor — hard nodig voor het uitvoeren
van een betere dienstregeling — is men nu af en
toe bezig. Het heeft echter veel moeite gekost om
de N.M.B.S. te overtuigen van het nut van een voiledige dubbelsporige lijn 59. De Wase C.V.P.-werkgroep
„Verkeer" en senator F. de Bondt hebben voor deze
rechtvaardige zaak biezonder veel gedaan.
Bij deze onverkwikkelijke geschiedenis was het duidelijk dat het niet ging om enkele kilometers rails. Brussel zag met lede ogen een nieuwe belangrijke spoorlijn groeien die ditmaal — en gelukkig maar — niet
via de hoofdstad liep. En dat konden de anti-Vlaamse
topmensen van de N.M.B.S. niet kroppen. Nu het
tweede spoor er toch komt, wordt de aanleg zoveel
mogelijk vertraagd. Wij hebben geen kredieten, zeggen de Belgische Spoorwegen. Maar er is wet geld
genoeg om de elektrifikatie van Luik-Liers-Ans volgens
plan te laten uitvoeren. Geen wonder als men weet
dat de Direktie Exploitatie geleid wordt door de Luikenaar Ir. Marchal.
Een vooraanstaand Vlaams ingenieur van de N.M.B.S.
heeft ons verzekerd dat men — indien het werkelijk
moet — in drie tot vier maanden het tweede spoor
tussen Lokeren en Oostakker had kunnen aanleggen.
De N.M.B.S. heeft dit niet waar willen maken. Het
pleit niet voor haar instelling ten opzichte van het
nederlandstalige Belgie.
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NUTTELOZE STATIONS
Even na Oostakker krijgt lijn 59 een nieuw korter trace
door het rangeerstation Gent - Zeehaven dat eveneens
gemodernizeerd werd. Nieuw is ook het station Dampoort dat nu aan de andere zijde van de Dampoortviadukt ligt, naast de goederenloods Gent - Oost.
Wegens de beperkte ruimte konden de perrons in
Dampoort niet naast elkaar gelegd worden. Daarom
opteerde de N.M.B.S. voor een in talrijke Nederlandse
stations gebruikt systeem, waarbij de perrons achter
elkaar in de lengte zijn aangelegd. Dampoort beschikt
dus over een maar zeer lang perron. De treinen uit
Eeklo en die naar Antwerpen - of omgekeerd komen
tegenover elkaar aan eenzelfde perrongedeelte.
Het nieuwe en funktionele Dampoortstation is in feite
maar een voorlopige oplossing. Als in een verdere
toekomst het goederenstation Gent-Oost zal overgebracht worden naar Gent - Zeehaven, zal het definitief
station Dampoort daar gebouwd worden. Men zal dan
ook rekening houden met de inplanting van de toegangstrappen naar het premetrostation van MIVG lijn 3.
In Gentbrugge ten slotte loopt de spoorlijn van de
Scheldebrug of tot aan de vertakking Merelbeke over
een viadukt die vier overwegen uitschakelde. In de
plaats van de stations Gentbrugge - Noord en Zuid
kwam er een nieuw stationsgebouw.
Sedert 3 juni jl. werden op het fel omstreden baanvak
Lokeren-Oostakker de stations Zeveneken, Beervelde,
Lochristi en Destelbergen heropend en de gloednieuwe stopplaats St.-Amandsberg-Westveld geintroduceerd.
Is het invoeren van de voorstadshalte St.-AmandsbergWestveld een goed bekeken zaak, verscheidene verkeersdeskundigen twijfelen Loch sterk aan het nut van
Kennedy-spoortunnel onder de Schelde to Antwerpen.

de heropende stations Zeveneken, Beervelde,
Lochristi en Destelbergen die midden in het veld en
ver van de dorpskommen gelegen zijn. De eerste
exploitatiemaanden hebben reeds aangetoond dat deze
stations alleen tijdens de spitsuren een handvol reizigers verwerken.
In Nederland worden ook regelmatig nieuwe haltes
en stations geopend. Hieraan gaat steeds een diepgaande studie vooraf. Wij hebben de indruk dat de
N.M.B.S. dit niet heeft gedaan voor deze vier Oostvlaamse stations.
DIENSTREGELING
Samen met de Wase CVP-werkgroep „Verkeer" kwamen wij reeds vorig jaar in het bezit van de geplande
dienstregeling voor lijn 59. Daaruit bleek o.m. dat er
na 21.30 u. geen semisneltreinen meer zouden rijden
en dat tijdens het weekeind maar om de twee uur een
semisneltrein gepland was.
De CVP-werkgroep reageerde onmiddellijk met de
publikatie van een gefundeerde diskussienota. En meteen sloeg de vlam in de Vlaamse perspan. Het ministerie van Verkeer en de N.M.B.S. ontvingen vervolgens een Wase delegatie. Het gesprek leverde weinig
resultaten op. Wel kwam er vooral dank zij de Betgische Posterijen een latere semisneltrein maar de biezondere onaantrekkelijke weekeinddienst bleef behouden.
Op werkdagen brengt de nieuwe dienstregeling echter
al een enorme verbetering. Tussen Antwerpen CS en
Gent St.-Pieters en omgekeerd rijden dan 55 treinen,
waarvan 37 semi-sneltreinen (gemiddelde reisduur 51
minuten) en 18 stoptreinen. Daarbij komt nog een
uitgebreide dienst van 70 gesplitste stoptreinen GentLokeren - St.-Niklaas enerzijds, Lokeren - St.-NiklaasSpoorslagader voor Vlaanderen • de lang verbeide dubbelsporige lun 59.
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De ver van ideate dienstregeling op de vernieuwde en
geelektrificeerde spoorlijn Antwerpen-Gent maakte
in de Vlaamse dag- en weekbladen een zeer slechte
beurt. De zaak haalde zelfs het parlement. Verscheidene politici interpelleerden minster van Verkeer
Anseele hierover. Op een gefundeerde tussenkomst
van senator de Bondt reageerde de socialistische
minister met het voorlezen van een door de N.M.B.S.
opgestelde tekst die kant Hoch wal raakte. Anseele
moest later toegeven dat dit antwoord totaal onvoldoende was.
De hele geschiedenis bewijst duidelijk dat de N.M.B.S.
nog steeds een konservatief en voorbijgstreefd beleid
voert. Het zou toch logisch geweest zijn indien de
Belgische Spoorwegen van het begin af een service
hadden geboden die af was. Tijdens de grootscheepse
modernizeringswerken verloor lijn 59 immers een niet
onaanzienlijke klientele. Reizigers terugwinnen is
echter niet zo gemakkelijk. Verder had de N.M.B.S.
met een goede dienstregeling al onmiddellijk konkurrentieel kunnen zijn met de nu reeds op vele ogenblikken verzadigde E3. Het is nu te hopen dat de
N.M.B.S. de nodige objektieve besluiten trekt uit de
cijfers van de eerste maanden. Hieruit blijkt dat de
semi-sneltreinen vooral op zondag een groot sukses
zijn maar dat de stoptreindienst St.-Niklaas-Gent en
vice-versa een reusachtige flop is.

Het inleggen van een semi-sneltrein ieder halfuur op
werkdagen en ieder uur tijdens het weekeind is geen
overdreven eis. Verder zou het ook wenselijk zijn te
overwegen of er naar het voorbeeld van Hasselt-LuikBrussel - Bergen en Luik - Namen - Charleroi - Bergen Doornik - Moeskroen dagelijks gekadanseerde treinen
Antwerpen - Gent - Oostende kunnen ingevoerd worden. Ten slotte zou lijn 59 in Antwerpen CS ook moeten afgestemd worden op de treinen van en naar
Nederland. Een onmiddellijke aansluiting met deze
treinen is momenteel onbestaande. Hopelijk beschouwt
men in Brussel de spoorlijn Antwerpen - Gent niet als
een verbinding met een beperkt regionaal belang. Dat
zou erg jammer zijn van de bijna 4,4 miljard B. fr. die
in de 65 km lange lijn werden geinvesteerd.
Qua komfort, tegemoetkoming aan de reizigers, frekwentie en intercityverbindingen heeft de N.M.B.S.
nog een enorme achterstand op de Nederlandse
Spoorwegen. Sommige top-ambtenaren bij de N.M.BS.
willen dat niet toegeven. Nochtans is dat een harde
werkelijkheid. Het feit dat de Schweizerische Bundesbahnen (SBB) en de Deense spoorwegen (DSB) in een
nabije toekomst met een dienstregeling gaan starten
die gebaseerd is op het NS-systeem bewijst genoeg.
Wel beschikt de N.M.B.S. over verscheidene meerstroomloks - de NS hebben die niet - en werkt zij
koortsachtig aan ambitieuze plannen voor ultrasnelle
lijnen. Een belangrijke zaak overigens. Wij geven
echter de voorkeur aan het vooruitstrevend NS-beleid
dat volstrekte voorrang geeft aan de uitbouw van een
modern binnenlands net met op alle lijnen een zeer
frekwente dienstregeling. In Belgie is dit voorlopig een
onhaalbaare zaak omdat de N.M.B.S .nog steeds haar
ogen gericht houdt op Frankrijk waar prestige op de
eerste plaats komt. Ten nadele van talrijke binnenlandse lijnen.
HERMAN WELTER

Antwerpen Centraal Station. En toch...

. is er lets veranderd.

Antwerpen anderzijds en vice-versa. Ideaal is dit
echter nog niet. De N.M.B.S. heeft echter beloofd na
de voltooiing van het dubbelspoor Lokeren - Oostakker
met een meer verantwoorde dienstregeling voor de
dag te komen. Dat is eerst in mei 1974...

KONSERVATIEF BELEID

464

Ana

I;

EEN JAAR NEDERLANDSE CULTUURCOMMISSIE TE BRUSSEL

De balans van het eerste bestaansjaar van de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie lijkt nogal ontgoochelend. De leden en de eerste personeelskern van de NCC hebben een jaar van intense en vermoeiende werking —
tot de lichamelijke uitputting toe — achter de rug en
toch is van deze activiteit weinig overgekomen bij het
publiek, laat staan enige invloed uitgegaan op de taalverhoudingen te Brussel, nochtans de voornaamste
opdracht van de Commissie.
De waarheid is dat de NCC een nieuw publiekrechterlijk orgaan is waarvan elke stap een juridisch precedent schlep en dat van bij haar geboorte verstrikt
zat in talloze juridisch-administratieve en financiele
vraagstukken. Terzelfdertijd diende de NCC zich waar
te maken niet alleen tegenover de andere openbare
organen waarmede zij raakvlakken vertoont, maar ook
ten opzichte van de Vlaamse gemeenschap van Brussel.
Ook het tweede levensjaar van de Commissie zal wel
noodzakelijkerwijze besteed worden aan het uitklaren van deze moeilijkheden terwijI de vernederlandsingseffecten (if any) van de Commissie met enig
optimisme pas over vijf jaar, d.w.z. na het verstrijken
van de eerste mandaten, kunnen worden verwacht.
Inmiddels blijft vanuit de franstalige hoek, de socioculturele druk op de Vlaamse Brusselaars doorwegen, iets waarvan de Commissie zich wel bewust is,
maar dat zij voorlopig niet kan verhelpen.

ADMINISTRATIEVE MOEILIJKHEDEN

Het zou ons te ver leiden de talrijke technisch-administratieve vraagstukken aan te halen waaraan de
Commissie van bij haar geboorte het hoofd moest bieden : zij vormen nochtans de stof voor een boeiend
toneelstuk compleet met sensationele wendingen,
„del ex machina" en dramatische ontknopingen.
Het volsta te vermelden dat uiteindelijk ontdekt werd
dat de Commissie toch een gemeentelijk statuut heeft.
Dit heeft zijn belang : zolang dit niet vaststond, kon
geen statuut van het personeel opgesteld worden en
zonder personeel kon de Commissie niet werken. Het
personeelsstatuut is nu goedgekeurd de drie wet-.
telijke graden (secretaris, adjunct-secretaris en ontvanger) werden benoemd en er werd een kader goedgekeurd voor het andere personeel.
Ook inzake de voogdij is er enige klaarheid gekomen : zoals voor elke gemeente is de rechtstreekse
voogd, de provinciegoeverneur ; als hogere voogdijoverheid treedt de Minister van Binnenlandse Zaken
op maar er werd beslist dat voor alles wat het be-

leid van de Commissie aangaat, de opperste voogd,
de Minister van Nederlandse Cultuur zou zijn, iets
wat ons slechts kan verheugen.
Het dient immers gezegd dat de Commissie, vooral in
haar eerste bestaansmaanden, niet heeft mogen rekenen op de overdreven simpatie van de goeverneur : bijna elk commissiebesluit werd sistematisch
geschorst of, bij wijze van afwisseling, voor negentig
dagen uitgesteld : het was voor de Nederlandse cultuurcommissie slechts een magere troost dat de collega's van de Franse Commissie en van de Agglomeratieraad van hetzelfde laken een broek kregen
taaldiscriminatie zat er dus kennelijk niet in. De neofietenijver van de Commissie werd hierdoor wel niet
geblust maar het is duidelijk dat dit alles veel werk
meebracht dat nuttiger had kunnen worden besteed...
Nog meer werk vergde echter het uitklaren van het
financieel statuut van de Commissie.

FINANCIELE PROBLEMEN

Voor 1972 (minder dan vier maand werking) was op
de begroting van Nederiandse Cultuur voor de NCC
een bedrag van F 7,5 miljoen uitgetrokken. Aan de
hand van haar programma voor '1973 en na ruggespraak met diverse ministeriele departementen had
de NCC een begroting van zowat F 70 miljoen (waaronder F 20 miljoen overdrachten van reeds bij Nederlandse Cultuur bestaande posten) opgesteld.
Groot was de ontsteltenis toen bleek dat het ministerie voor 1973 opnieuw slechts F 7,5 miljoen had
Donderdagmiddaganimatie op het Muntplein met de steun van de
Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie.
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uitgetrokken — niet eens voldoende om de wettelijke uitgaven te dekken. De nieuwe minister van Cultuur, de heer Chabert, begon manhaftig in de begroting van zijn voorganger te delven naar een post die
kon worden overgedragen naar de NCC maar kon
uiteindelijk slechts „een paasei" van F 5 miljoen aanbrengen. Voor een aantal Vlaamse organisaties die
(omwille van de Commissie) van hun andere inkomstenbronnen waren afgesneden of die een grote hoop
hadden gesteld op een nieuwe lente betekende dit
een financiele catastrofe. De Commissie besliste haar
zaak voor de openbare opinie te brengen die sterk
reageerde. Geruggesteund door de solidariteit van
de Vlaamse culturele verenigingen en van de pers
werden nieuwe onderhandelingen met de regering
ingezet.
Op dat ogenblik werd het ei van Columbus gevonden. Het bleek namelijk dat de inschrijving van de
middelen van de Commissie op de begroting van Nederlandse Cultuur ongrondwettelijk was en slechts
tijdelijk kon worden verantwoord, namelijk zolang de
cultuurraden niet bestonden. De middelen van de
NCC komen wettelijk hoofdzakelijk van een dotatie,
in te schrijven op de begroting der dotatien (dus
naast de dotatie voor het koningshuis, het parlement,
het rekenhof, enz.).
Op een van zijn laatste vergaderingen voor de vacantie besliste de ministerraad dan ook ter gelegenheid van het volgende bijblad een dotatie voor de
NCC (en voor de Franse Cultuurcommissie) in te
schrijven op de begroting van dotatien en wel van
F 50 miljoen elk. Zodat de Commissie voor 1973 over
F 57,5 miljoen zal kunnen beschikken, want de toePottenbakker aan het werk op het Muntplein (donderdagmiddaganimatie).
%Two
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lage op de begroting van Nederlandse Cultuur was
inmiddels reeds gestemd...
Het verhaal van de financiele perikelen weze afgerond met de vermelding dat de Commissie het bestond in februari de begroting 1973 op te stellen en
goed te keuren zonder te weten of zij ooit verwezenlijkt zou worden en dat zij voor 15 april zoals reglementair bepaald ook de begroting 1974 gestemd had,
eveneens zonder zekerheid. Zo is de Commissie erin
geslaagd, in amper vijf maand, drie begrotingen ('72,
'73 en '74) te bespreken, goed te keuren en te stemmen, een unicum in de Belgische gemeentelijke geschiedenis.

BETREKKINGEN MET DE ANDERE BRUSSELSE
INSTELLINGEN
Bevoegdheidsgeschillen met de Brusselse gemeenten
zijn er tot dusver niet geweest maar dit kan in de
toekomst wel anders worden.
Enkele schermutselingen met de gemeente Anderlecht
— die de toelagen aan de plaatselijke Vlaamse culturele raad scherp ingekort heeft, zogezegd omwille
van het bestaan van de Cultuurcommissie en die het
eveneens met de NCC aan de stok kreeg in verband
met de verplaatsing van een Vlaamse school — wijzen erop dat talrijke kiemen van conflicten schuilen
in het gebrek aan bevoegdheidsafbakening tussen gemeenten en commissie.
Ook met de Agglomeratieraad — die volledig door de
Franstalige extremisten beheerst wordt — waren er
tot dusver Been moeilijkheden. Conflicten kunnen zich
evenwel voordoen met de „Verenigde Commissies
voor de Cultuur" die o.a. de nationale en Internationale promotie van Brussel dienen te behartigen.
Diverse materies — toerisme b y . ruimtelijke ordening
en leefmilieu — vallen voor bepaalde aspecten zowel
onder de bevoegdheid van de Cultuurcommissies als
van de Agglomeratieraad. De heer Poupko, voorzitter
van de Verenigde Commissies en van de Franse
Cultuurcommissie (vanaf september zit de heer
Weckx, voorzitter van de Nederlandse Cultuurcommissie, de Verenigde Commissie voor) heeft tot
dusver weinig potten gebroken. Het dient echter gezegd dat ondanks talrijke vergaderingen, de Verenigde Commissies nog niet van de grond gekomen
zijn, mogelijk omdat het op gang brengen van de
taalcommissies voorrang leek te hebben. Maar misschien verandert dit wel na september.
Het is hier wellicht de plaats om enkele woordjes te zeggen over de samenwerking met de Franstaligen. Of die uberhaupt mogelijk was kon teoretisch
betwijfeld worden vermits de twee taalcommissies

die samen de Verenigde Commissies vormen elk van
hun kant in handen zijn van de meest radicale strekking : Rassemblement Bruxellois (FDF-PLP) en VUCVP. Elke taalgroep heeft bovendien een dubbel
vetorecht zodat denkbaar was dat geen enkele beslissing zou worden genomen. Welnu, tot dusver
werden alle beslissingen van de Verenigde Cornmissies schier eenparig aangenomen. Dit is de franstaligen niet ontgaan — zelfs „Le Soir" (van FDFtendens) spreekt over „un tour de force". De Verenigde Commissies bewijzen dat een gesprek tussen
beide partijen ook te Brussel mogelijk is als maar
elke taalgroep in voile vrijheid zijn eigen potje kan
koken. Het toont tevens aan dat een federalistische
oplossing, ook voor Brussel, leefbaar is.
Van de Rassemblement Bruxellois-oppositie in de
Nederlandse Cultuurcommissie zelf ondervond de
meerderheid weinig hinder. (Het is trouwens opvallend hoezeer deze door Franstaligen aangeduide Vlamingen door hun partijgenoten van de Franse Cultuurcommissie bijna ostentatief genegeerd worden).
Deze zwakke houding van zijn volgelingen is natuurlijk een doorn in het oog van de voorzitter van
het Rassemblement Bruxellois, de heer Jean Van Rijn,
de advocaat van Nederlandse afkomst, die met het
koude fanatisme van de apostaat de Franstalige Brusselaars in brandartikels in „Le Soir" tegen hun
Vlaamse medeburgers opzweept. Op een persconferentie in aanwezigheid van een duidelijk gegeneerde
Poupko beschuldigde Van Rijn de Nederlandse Cultuurcommissie van partijdigheid omdat zijn (FDF)
strekking er niet aan bod zou komen ! Deze aanval
had het voordeel dat zij de Cultuurcommissie een
aantal simpatiebetuigingen vanwege de Vlaamse verenigingen van Brussel opleverde...

Deze instellingen riskeerden hun toelagen te verliezen
onder verwijzing Haar de NCC die echter zelf voor
het grootste gedeelte van '1973 financieel machteloos
was. Overigens wil de NCC geen reusachtige cultuurburocratie worden maar wenst zij zoveel mogelijk het
cultuurbeleid te delegeren wat inhoudt dat de betrokken instellingen hun taak zouden moeten voortzetten. De inpassing van hun activiteiten in het globale cultuurbeleid van de NCC vergde echter bangdurige onderhandelingen waaraan werd deelgenomen
door vertegenwoordigers van het kabinet van Nederlandse Cultuur, de Nederlandse Cultuurcommissie,
de vice-gouverneur van Brabant, en de voornaamste
betrokken instellingen, te weten het C.C.C., het
V.O.C., de Agglomeratieraad van de Nederlandstalige Brusselse Jeugd (ANBJ) en de Agglomeratieraad van de Plaatselijke Socio-Culturele Werking
(APSKW) die geacht wordt het Vlaamse verenigingsleven van Brussel te vertegenwoordigen. Een overeenkomst zal vermoedelijk over enkele weken getekend worden.
ENKELE VERWEZENLIJKINGEN
Ondanks deze talrijke technische, administratieve en
juridische moeilijkheden is de Cultuurcommissie er
toch in geslaagd stilaan haar taak te gaan vervullen.
Een aantal adviezen en beslissingen op het culturele
vlak werden getroffen waarvan wij slechts 66n willen
aanhalen omdat het (op kleine schaal) geschiedenismakend was : begin juli besliste de Commissie de
Jong Festival van Vlaanderen. Theo Mertens dirigeert
klassieke muziek te midden het jeugdig publiek

DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VAN BRUSSEL
Vermits de Nederlandse Cultuurcommissie o.a. een
coOrdinerende taak heeft moest zij niet alleen dokteren aan haar interne organisatie maar tevens haar
plaats bepalen in het boeiende maar ingewikkelde
culturele leven te Brussel. Deze taak was zeer dringend want enkele instellingen die bijzonder nuttig
werk hadden geleverd, dreigden mede door het ontstaan van de NCC te verdwijnen. Het zijn instellingen
zoals het Vlaams Onderwijs Centrum (VOC), het
Contact- en Cultuurcentrum (CCC) en andere die op
prive-initiatief of onder impuls van de vorige minister
van Cultuur te Brussel opgericht waren in afwachting
dat de Nederlandse Cultuurcommissie er kwam en
die bepaalde bevoegdheden van de NCC uitoefenen.
1m

Vlaamse nationale simbolen aan te nemen voor al
haar inrichtingen. Op 11 juli wapperde de Vlaamse
Leeuw aan het statige huffs aan de Hertogstraat 33
(zetel van de Commissie), tussen Parlement en Koninklijk Paleis. Ze werd bewaakt door een Brussels
politieagent... Het voorbeeld wekte stimulerend op
het ministerie van Nederlandse Cultuur dat enkele
uren later aan zijn diensten opdracht gaf eveneens
de vlag uit te steken.
Van meer practisch belang is dat de Commissie gestart is met de voltooiing van het peuterplan en dat
zij start met een kinderkribben-plan. Hiervoor mag
zij een dikke kaars branden voor de nieuwe
minister van Volksgezondheid, de heer De Saeger,
die een stukje wet heeft laten stemmen waardoor het
saldo van F 400 miljoen, overschot van het geld voor
het peuterplan, nu ook voor de uitbouw van een net
van voorschools onderwijs (met inbegrip van kinderkribben) kan worden gebruikt. Door een vergissing
in de vorige wet kon dit geld tot dan alleen gebruikt
worden voor peuterscholen, waarvan er te Brussel
voorlopig genoeg zijn.
Over enkele weken gaat te Anderlecht de eerste
peutertuin (met inbegrip van kinderkribbe) van de
Nederlandse Cultuurcommissie open. Hiermede wordt
het ontstaan van een vijfde schoolnet (naast het officieel, vrij, gemeentelijk en provincie-onderwijs, komt
nu het commissieonderwijs) daadwerkelijk bekrachtigd.
BESLUIT
Het moeilijke eerste jaar had althans dit voordeel dat
de leden van de NCC nu een duidelijker inzicht hebben in hun mogelijkheden en begrenzingen.
Het weze alvast gezegd dat de Commissie niet in
staat is haar hoofdopdracht — het stoppen van de
verfransing of zelfs de effectieve bescherming van de
Vlaamse gemeenschap van Brussel — waar te maken.
De verfransing — daar zijn de meeste sociologen het
over eens — is van socio-structurele aard. En op de
structuren : de gemeentebesturen, de parastatale instellingen, het bedrijfsleven, kortom, de socio-politieke machtspiramide, heeft de Commissie geen vat.
De Commissie kan zich slechts bezighouden met onderwijs en cultuur, d.w.z. materies waarin de Brusselaars terechtkomen die reeds aan de verfransing
weerstonden. De Commissie kan dus slechts „kurieren am Sympton". En dit beperkte werkgebied moet
zij dan nog delen met de gemeenten. Deze blijven
volledig bevoegd inzake onderwijs en cultuur. Nu bedraagt de begroting 1973 (gewone uitgaven) van de
ene gemeente Schaarbeek voor onderwijs en cultuur

F 504 miljoen, daar waar de Cultuurcommissie voor
dezelfde materies voor de ganse agglomeratie op ruim
F 50 miljoen mag rekenen. Overigens werd eenzelfde
bedrag toegewezen aan de Franse Cultuurcommissie.
Zonder overdreven zwartgallig te zijn, past dan ook
een zeker realisme.
De rol van de Commissie zal derhalve in de toekomst
slechts aanvullend kunnen zijn. Dit belet niet dat
enige activiteit gevoerd kan worden om het zelfvertrouwen van de Vlaamse Brusselaars te herstellen of
om het Vlaamse imago te Brussel te verstevigen, vermits uit onderzoekingen gebleken is dat het sociaal
mimetisme een voorname rol speelt in de verfransing.
Acties in die zin waren b y . de bijzonder geslaagde
donderdagmiddaganimaties met Vlaamse artiesten op
het Muntplein. De -commissiedeelneming aan grote
cultuurmanifestaties te Brussel (Nacht van de Poezie,
Europalia enz.) moet eveneens in dit licht worden gezien.
Hiernaast en zelfs prioritair moet de Commissie de
plaatselijke Vlaamse verenigingen steunen die zich in
de meeste Brusselse gemeenten in zogenaamde socioculturele raden hebben gebundeld en die goed veldwerk doen voor het zelfbewustzijn van de Vlamingen.
Tenslotte lijkt het ons absoluut noodzakelijk dat de
propaganda voor de Vlaamse scholen te Brussel ernstig wordt aangevat. Door het herstel van de vrijheid
van de familievader is de laatste dam tegen de franse
socio-economische druk weggevallen — van de andere kant mag aanvaard worden dat een kind dat in
een Vlaamse school terecht komt. veer de Vlaamse
gemeenschap gered is. Het belang van een goede
publiciteit voor de Vlaamse school kan dus niet genoeg worden onderstreept.
Maar uiteindelijk zullen slechts structuurhervormingen
in een federalistische zin de Vlaamse Brusselaars definitief kunnen beschermen. lnmiddels kan de Cultuurcommissie trachten to redden wat kan of althans conservatoire maatregelen treffen. In deze werking zou
de Commissie sterk gesteund worden indien by. de
bevoegdheden inzake cultuur en onderwijs van de
Brusselse gemeenten integraal zouden worden overgeheveld naar de twee Commissies, zoals b y. de huisvuilophaling integraal overgeheveld werd van de gemeenten naar de Agglomeratieraad. Tevens zouden de
Commissies het recht moeten hebben hiervoor taksen to heffen, zoals dit nu reeds kan door de Verenigde Commissies.
Tenslotte ware wenselijk dat de vice-goeverneur van
Brabant, de heer Cappuyns, die nu in de praktijk alleen toezicht heeft op de zuivere taalaangelegenheden, een bevoegdheidsuitbreiding zou krijgen voor
alle Brusselse aangelegenheden.
ANDRE MONTEYNE

NATIONAAL BESEF

In zijn artikel in „Neerlandia" 1973, nr. 3 „Lief en lastig
zijn voor elkaar. Samenleven in Nederland anno
1973", wijst Couwenberg op het zwakke nationale
besef van de gemiddelde Nederlander en op het feit
dat er nauwelijks een bindende nationale gedachte
bestaat.
Tengevolge daarvan is het een uiterst moeizaam proces om tot een nationale eenheidsbeleving te komen.
Nochtans, zo stelt hij terecht, kan geen enkele samenleving buiten een zekere integratie en eenheidsbesef,
zodat moet worden gewaakt voor een evenwicht van
de krachten die eenheid, integratie en harmonie bevorderen en de krachten die verscheidenheid, pluriformiteit en daaruit voortvloeiende verdeeldheid cultiveren. Harmonie en conflict hebben ieder hun eigen
functie in een gezonde vitale samenleving. De schrijver ziet, met name ook in de tegenwoordige tijd, een
onderwaardering van de factoren van nationale integratie en nationale solidariteit, een onderstreping van
verscheidenheid en verdeeldheid en een overtrokken
zich richten op een eenheidsbeleving aanvankelijk in
Europees en thans in wereldverband, niet zelden gepaard gaande met een voortschrijdende verloochening van eigen identiteit.
Evenmin als het ANV heeft Couwenberg vrede met
die onderwaardering van nationaal besef en, in aansluiting op zijn publikatie van 1967 „Herlevend nationalisme", formuleert hij een aantal gemeenschappeiijke kenmerken, die even zovele bindende elementen
zijn. Hij komt aldus tot wat hij noemt een pluralistisch gefundeerde nationale gedachte. Men zou
kunnen zeggen dat het geesteskenmerk van Nederlanders een gerichtheid op eenheid in verscheidenheid is.
lk kan, met de nuchtere en scherp geformuleerde
analyse van ons volkskarakter en met zijn op versterking van nationaal besef gerichte beschouwingen
in grote lijnen instemmen en heb er slechts behoefte
aan daarbij enkele kanttekeningen, of liever enkele
aanvullende opmerkingen, te maken. Zij hebben geen
fundamentele betekenis, maar zijn van praktischpsychologische aard, samenhangende met de vaagheid van algemene woorden.
Tengevolge van de uitbarsting in de laatste wereldoorlog van nationalistische superioriteitsgevoelens en
-ideologieen, met alle gevolgen van Bien, is reeds het
woord „nationaal" voor velen in een kwade reuk
komen te staan. lk meen dat daarvoor begrip kan
worden opgebracht. Het is immers met een zo algemeen begrip als „nationaal", evenals met vele andere
algemene begrippen als „algemeen belang", „rechtvaardigheid", „democratie" enz., zó, dat zij heel verschillende ladingen kunnen dekken en in de loop van
de geschiedenis ook heel kwalijke ladingen hebben

gedekt en ook thans nog dekken. Dat betekent niet
dat men, op grond van een historisch misbruik, deze
op zichzelf waardevolle begrippen zonder meer kan
verloochenen. Dat betekent wel dat degenen, die het
toch willen opnemen voor nationaal besef — en aldus, zonder superioriteitswaan, niets anders tot uitdrukking willen brengen dan dat het deel uitmaken
van een yolk met een eigen gezicht, met een eigen
beschavingspatroon, wezenlijke waarde heeft voor
ons leven — gehouden zijn de inhoud van het begrip
„nationaal besef" te preciseren. Dit is te meer noodzakeiijk omdat zij die alle heil uitsluitend verwachten
van wereldverbanden en eigen identiteit miskennen,
veeltijds opzettelijk het woord „nationaal" in die kwalijke sfeer houden en vaagheid dit in de hand werkt.
Bij pogingen tot precisering is het uiteraard niet nodig
dat geen nuanceverschillen meer zouden mogen bestaan, maar duidelijk moet komen vast te staan dat
afgewezen worden aan ons yolk wezensvreemde
ideoloqieen. Het is vooral die poging tot precisering
van Couwenberg die ik zo uiterst nuttig vind, ook al
meen ik persoonlijk dat zij wel wat erg formeel is
uitgevallen en dat met name het hebben van een gemeenschappelijke taal mede als een belangrijk positief element moet worden aangemerkt.
De noodzaak van precisering in het bijzonder voor
een beweging als het A.N.V. kwam mij scherp voor
ogen te staan toen ik vrijwel tegelijkertijd met de
lezing van Couwenberns artikel enkele geschriften in
handen kreeg van een politieke groepering de Nederlandse Volksunie genaamd.
Het programma van die groep — opgenomen in een
bijzonder nummer van het ledenblad „Wij Nederland" — is in rustige bewoordingen gesteld, bevat
een aantal beleidspunten, die vrijwel een ieder aanspreken, en een aantal andere concrete punten waarover in ons yolk ingrijpende meningsverschillen bestaan. Als totaal blijft de indruk achter van een zeer
rechts georienteerde partij, die zich afzet tegen vele
heden ten dage nogal gangbare opvattingen en strevingen. Zo gezien niets bijzonders : een van de vele
uitingen van verscheidenheid van opvatting, zo kenmerkend voor ons yolk.
Bij daaropvolgende kennisneming van een gewoon
nummer van „Wij-Nederland", rijst echter een veel
radicaler en bepaald bedenkelijk beeld op. Krassere
termen om het gebeten zijn op „links", en voor elk
deel ook op degenen, die daarmee in het bestaande
kabinet samenwerken, tot uitdrukking te brengen kunnen nauwelijks worden gevonden : „neo-Marxistische
coalitie door duistere machten tot stand gebracht",
„rode terreur", „beestmensen", enz., een oproep tot
contra-terreur en tot het denken in termen van oorlog
zomede een oproep, om zich aan te melden en te
109

oefenen als „basismilitant" d.i., in gewoon Nederlands, als lid van een knokploeg. Daarnaast in een
geheel andere toonzetting, Haar aanleiding van de
79-ste geboortedag, een artikel inhoudende de levensbeschrijving van Mussert, met foto van hem en
van Van Geelkerken, een foto van Hitler „Haar aanleiding van de herleefde belangstelling voor de
FCIhrer".
Als wortel van dit alles en in deze omlijsting wordt
een „volksnationalisme" beleden, steunende op het
„volkseigene karakter". Hoe vaag die wortel ook blijft,
de vruchten zijn even duidelijk als het feit dat het
begrip „ yolks-nationalisme" hier misbruikt wordt en
mijlen afstaat van het nationaal besef dat Couwenberg probeert aan te duiden hoezeer dat ook verdere
bewerking en verdieping behoeft. Het is bovendien
duidelijk dat dit niet een bindend, maar wederom een
scheidend element in ons volksbestaan zou zijn.
En ten slotte staat het vast dat de, in het nu eenmaal bestaande geestelijke klimaat, moeizame strijd
om de waarde van wat nationaal ons verbindt in het
licht te stellen — fundamentele taak van het Algemeen Nederlands Verbond — door een zo verwarrend woordgebruik ernstig wordt verzwaard. Het is
nodig duidelijk afstand te nemen.
Overigens is het wel zo dat ook sommige andere
groeperingen die niet onder enig nationaal vaandel
in de openbaarheid treden, bepaalde methoden, Welke
zo kenmerkend waren voor het fascisme, niet schuwen. Zo lijkt de vergaande intimidatie van publiek
en ondernemingen om de verkoop van b.v. outspansinaasappelen te beletten, daarop als twee druppels water.
Strikte afwijzing van alle zulke, anti-democratische,
methoden, van Welke zijde zij ook komen, is n.m.m.
geboden. Nederland let op Uw saeck !
Ten slotte nog een opmerking bij het betoog van
Couwenberg van een geheel andere aard. Het Algemeen Nederlands Verbond staat op het standpunt,
dat Nederland en Vlaanderen een cultuurgemeenschap uitmaken. Hoe ook het besef daarvan door de
loop van de geschiedenis is verzwakt, culturele inte-
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gratie van beide delen van die cultuurgemeenschap
is den van de centrale doelstellingen van het ANV.
De kenmerken die Couwenberg opsomt om inhoud
te geven aan zijn nationale gedachte, zijn alle, zie ik
goed, van culturele aard, opgevat in ruime zin. Mede
op grond van deze culturele benadering en zijn mededeling aan het slot van zijn artikel dat bij het houden
van b.v. een cultuurdag betreffende de Nederlandse
cultuur ook het Nederlandstalige deel van Belgie betrokken zou moeten worden, neem ik aan dat ook hij
werkt met een pluralistische nationale gedachte over
de bestaande staatsgrenzen heen.
Sprekende over het Nederlandstalige deel van Belgie
nog dit. Ook in Vlaanderen is men blijkbaar, in het
algemeen ges p roken, met het optreden van de Nederlandse Volksunie niet gelukkig. Dit leid ik althans of
uit de vragen die dr. Van Haegendoren, senator voor
de Volksunie in Vlaanderen, ter zake van dit optreden
heeft gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken.
Met de vooropsteliing dat tussen laatstbedoelde partij
en de Nederlandse Volksunie geen enkel contact bestaat wordt in die vragen o.m. gewag gemaakt van
plagiaat, omdat ook de naam van het ledenblad de
titel draagt van een weekblad van de Volksunie in
Vlaanderen.
W.H. VAN DEN BERGE

VENSTER OP DE WERELD

HET NEDERLANDS
EEN PROBLEEM OP DE INDONESISCHE UNIVERSITEITEN

Na de onafhankelijkheid van Indonesia stonden de
leiders van de republiek voor de task veel zaken op
nieuwe poten te zetten. Zo ook op het gebied van het
onderwijs. Men koos voor het demokratische principe
onderwijs voor iedereen en niet alleen voor de „happy
few" zoals in de Nederlandse tijd. Een mooi uitgangspunt, dat wel. Maar als naast de kwantiteit (66% van
de Indonesische miljoenenjeugd van nu leert lezen,
schrijven en enkele andere basiskundigheden) ook de
kwaliteit van dat onderwijs een voorwaarde blijft, dan
is daar geld voor nodig, veel geld en in ieder geval
heel wat meer dan de ongeveer 5% van de nationale
begroting die het ministerie van Onderwijs en Kultuur
de laatste jaren krijgt toegewezen. We leven in 1973
en laten we er niet om heen draaien : het lager, middelbaar en universitair onderwijs bevindt zich in zijn algemeenheid in een uiterst droevige toestand, met die
aantekening dat de exakte vakken (zoals b.v. medicijnen en technische wetenschappen) er relatief gunstig voor staan. Indonesische intellektuelen, oudere
maar ook jongere die zich na hun studie in Indonesie in het buitenland specialiseerden, verbergen
hierover hun ongerustheid en afkeuring niet, zoals b.v.
kon blijken uit een aantal interviews met vooraanstaande onderwijsdeskundigen die in februari j.l. werden afgedrukt in een van de belangrijkste dagbladen
hier (Kompas, 20 - 2 - 1973).
We bepalen ons hieronder in hoofdzaak tot het universitair onderwijs en wel datgene dat onder rechtstreeks
toezicht staat van de Indonesische regering: de staatsuniversiteiten (partikuliere universiteiten zijn er ook,
zeer talrijk zelfs, maar op een enkele zeer gunstige uitzondering na, is het onderwijs daar nog aanzienlijk
minder van kwaliteit). Een student betreedt na 6 jaar
Langs het Kodja-kanaal te Tandjunk-Priok (Djakarta).
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middelbare school een staatsuniversiteit. Hij heeft
daarve5r, naast het nemen van een financiele barriére
(een hoog inschrijfgeld) een toelatingstest moeten
ondergaan. Velen voelden zich geroepen, weinigen
worden tenslotte toegelaten. Hoewel er dus geselekteerd wordt, is het algemeen ontwikkelingspeil van
daze studenten niettemin dermate onvoldoende, dat
de zichzelf respekterende universiteit zich genoodzaakt ziet daar iets aan te doen. Zo besteedt de literaire fakulteit van de belangrijkste universiteit, de Universitas Indonesia in Jakarta (in het vervolg aangeduid met U.I.) minstens 40% van het kandidaatprogramma voor alle richtingen aan vakken die tot doel
hebben de student een basis van algemene ontwikkeling te geven (de Universiteit als middelbare school).
Het is duidelijk dat daardoor het door de student gekozen vakgebied minder aandacht krijgt dan verantwoord is. VOOr het kandidaatsexamen wordt meestal
een kollegerooster gelopen van 20 uur of meer. Daar
zijn dan nog (o.a.) de energie vretende klimatologische
omstandigheden, de problemen van het tijdrovende
transport, de financiele zorgen (ook armoede). Men
kan er bladzijden over schrijven. lk wil eraan toevoegen, dat de student in het algemeen onvoldoende gemotiveerd is : van huffs of de middelbare school uit
heeft hij weinig of geen belangstelling meeqekregen,
van een „leeskultuur" is geen sprake (zelfs de krant
blijft vaak ongelezen), eenmaal afgestudeerd zijn zijn
toekomstmogelijkheden gering (dat is de reden dat er
doktorandi zijn, uit allerlei studierichtingen, die proberen een baantje te krijgen bij het buitenlands bedrijfsleven, b.v. als steward bij de Holland-Amerika
Lijn!).
Omstandigheden van velerlei aard, waarvan er hierboven enkele zijn aangegeven, verhinderen dat de student voldoende tijd geeft of kan geven aan zijn eigenlijke vak. Maar er is nog een heel andere kwestie. Die
betreft de wijze waarop hij zich met z'n vakgebied bezighoudt. Vanuit westerse opvattingen en ervaringen
is het normaal, dat een student zich voortdurend
dokumenteert over zijn vak. Hij least en kan desnoods
bepaalde kolleges laten schieten, als hij er maar voor
zorgt dat hij zich voor zijn tentamens en examens —
voor de exakte vakken ligt dat natuurlijk deals anders
— een bepaalde hoeveelheid literatuur heeft eigen gemaakt. Het boek, het vaktijdschrift, ze zijn immers van
essentiele betekenis voor de overdracht van kennis.
Maar voor Indonesia ligt dat radikaal anders. De produktie van wetenschappelijke publikaties in het Indonesisch is zeer gering, datzelfde geldt voor vertalingen
in het Indonesisch van buitenlandse vakliteratuur. Met
andere woorden is vooral aangewezen op wat er over
zijn vak in het Engels en (voor een behoorlijk aantal
disciplines) in het Nederlands is geschreven. Neder-

lands was geen vak op de middelbare school, Engels
wel, 6 jaar lang; niettemin is het resultaat bijna nihil,
zowel wat de aktieve vaardigheid als de passieve beheersing betreft. Een illustratie van het falen van het
middelbaar onderwijs. De universiteit zit er overigens
maar mee en voegt het Engels in het gunstigste geval
toe aan de verplichte algemene ontwikkelingsvakken
voor het kandidaatsexamen. Het resultaat is meestal
onbevredigend, vanzelfsprekend, want de student
heeft nog zo veel andere zaken bij te spijkeren. Dan
is er het Nederlands als bronnentaal, een voor vrij
wat richtingen aan de universiteiten nog nijpender
probleem dan het Engels. Het overgrote deel van de
studerenden beheerst deze taal natuurlijk ook niet.
Algemene konklusie : de student moet het in hoofdzaak hebben van zijn kollegediktaten. Zo worden de
doktorandi gekweekt die vervolgens hun slecht betaalde baantje krijgen binnen het ambtelijk apparaat
of bij het middelbaar en, als ze erg „knap" zijn, bij het
universitair onderwijs.
Voor verschillende wetenschappen is het Nederlands
als bronnentaal van essentieel belang. Daar is dan in
de eerste plaats de Rechtenstudie. De Indonesische
wetgeving is voor een aanzienlijk deel gebaseerd o p
de vroegere Nederlandse. Vertalingen in het Indonesisch van het Burgerlijk Wetboek en de Wetboeken
van Koophandel en Strafrecht zijn er wel maar ze zijn
of ondeugdelijk of onbegrijpelijk, indien men niet kan
teruggrijpen op de originele tekst. En daarvoor is
passieve beheersing van het Nederlands nodig. Onontbeerlijk is dat ook voor de bestudering van de Indonesische geschiedenis en prehistorie, de Indonesische
taal- en letterkunde, de Indonesische „streek" -talen
(Javaans, Soendaas, Bataks, Balisch etc.), het Arabisch, de Islamologie en de kulturele antropologie.
Met het verstrijken van de tijd wordt de situatie natuurlijk steeds ongunstiger : de oudere docenten die
hun vakterrein nog overzien en hun Nederlandse bronnen nog kunnen hanteren, worden geleidelijk aan opgevolgd door jonge kollega's die dat minder goed of
helemaal niet meer kunnen; ook in dit opzicht is er
een duidelijke kwaliteitsvermindering van het onderwijs.
Nu is het wel zo, dat men zich van universitaire zijde
in toenemende mate ongerust maakt over deze gang
van zaken. Op de staatsuniveriteiten wordt het Nederlands op vrij grote schaal als verplicht bijvak gegeven aan belanghebbende studierichtingen. Maar
men stelle zich van het rendement toch weer niet al
te veel voor en dat is ook begrijpelijk : in de meeste
gevallen wordt er maar 2 uur per week gedurende 2
jaar aan dit bijvak besteed (en Nederlands is een
heel moeilijke taal voor een Indonesier!), de groepen
waaraan dat onderwijs wordt gegeven, zijn meestal

erg groot, de docent heeft er geen flauwe notie van
hoe je Nederlands als vreemde taal moet onderwijzen
(hij is didaktisch gezien zo'n 25 jaar ten achter), het
lesmateriaal is vaak ondeugdelijk, verouderd of gewoon helemaal niet aanwezig, het honorarium voor dit
extra baantje is uiterst gering.
Dat het Nederlands als bronnentaal steeds meer een
struikelblok zou gaan vormen voor grote aantallen
studenten, was natuurlijk te voorzien en ward door
sommigen ook voorzien. Na de Indonesische onafhankelijkheid waren er onderwijsdeskundigen die, hoewel nationalist, pragmatisch genoeg waren om voor
het Nederlands te pleiten als fakultatief vak op de
middelbare school. Politieke sentimenten hebben de
verwezenlijking daarvan verijdeld en zoals men weet,
is het Nederlands onder het bewind van Soekarno
zelfs jarenlang verboden geweest.
Aan het eind van de jaren zestig waren de verhoudingen tussen Indonesia en Nederland zo zeer verbeterd, dat de dekaan van de literaire fakulteit van de
U.I., professor Slamet Muljana, besloot het Nederlandse ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
om hulp te verzoeken bij de heropening van de afdeling Nederlandse taal- en letterkunde (deze afdeling
bestond al van 1949 tot 1952 onder leiding van de
hoogleraren Heeroma en Uri). 0. en W. ging hierop in
en in het kader van het Nederlands-Indonesisch Kultureel Akkoord (in 1968 ondertekend en in '1970 in
werking getreden) warden twee neerlandici uitgezonden, drs J.W. de Vries — inmiddels opgevolgd door
drs S.C. van der Ree — en ikzelf. Zij begonnen hun
taak begin 1970. Die taak komt dadelijk nog ter sprake.
Vanaf 1970 dus ward Nederland op verzoek van Indonesische zijde betrokken bij de pogingen om de zor-
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gen t.a.v. het Nederlands te verlichten. Bij de uitzending van de twee neerlandici kon het overigens niet
blijven. De kulturele afdeling van de Nederlandse
Ambassade in Jakarta werd al lange tijd gekonfronteerd met een stroom van verzoeken om hulp, vooral
lesmateriaal. Die verzoeken kwamen uit heel Indonesie,
van universiteiten, onderwijsinstituten, scholen en partikuliere kursussen. Duizenden Indonesiers bleken
Nederlands te willen leren. Maar wat was hun motivatie ? Waar moest hulp verleend worden en waar was
het minder wenselijk ? In september 1971 werd, wederom door 0. en W., een onderwijsdeskundige uitgezonden, de heer A.B. Vinkenborg. Dankzij zijn bevindingen verkregen door middel van een systematisch
onderzoek in combinatie met eerdere gegevens, beschikken we nu over een vrij duidelijk beeld t.a.v. de
behoeften aan het Nederlands in Indonesie. Hieronder
volgen wat gegevens (voorzien van enig kommentaar)
„Geregistreerd" zijn nu ongeveer 12.000 studenten 1
leerlingen Nederlands. Maar dit aantal zal ongetwijfeld
hoger zijn ; bovendien worden uit de grotere steden
steeds meer aktiviteiten op het gebied van het Nederlands taalonderwijs gemeld. Een aanzienlijk deel van
die 12.000 bestaat uit studenten van universiteiten en
hogere of middelbare beroepsopleidingen. Hun motivering is duidelijk : zij moeten het Nederlands leren
lezen ten behoeve van hun studie. Het Nederlands
blijkt in een aantal steden ook op middelbare scholen
gegeven te worden, waar de leerlingen naast het verplichte Engels kunnen kiezen uit Frans, Duits of Nederlands als tweede taal. Ongeveer 2000 leerlingen maken van die laatste mogelijkheid gebruik. Opvallend
is, dat het Nederlands als vak zelfs op enkele lagere
scholen is doorgedrongen, weliswaar buiten het lesrooster om.
Ten aanzien van het Nederlands op de middelbare en
lagere school speelt de wens van een groep kritische
ouders een beslissende rol. Kritisch, omdat zij het in
het algemeen zijn die vroeger Nederlands onderwijs
hebben gevolgd en dankzij die opleiding tot de ekonomisch best gesitueerde groepen behoren. Zij hebben
heel bewust de destruktie van het onderwijs in Indonesie meegemaakt en (het zal je kind maar wezen!)
willen voor zover dat tenminste mogelijk is hun eigen
kinderen daartegen beschermen. Zij kunnen daarbij
denken aan een eventuele toekomstige universitaire
opleiding of aan een funktie bij het Nederlands bedrijfsleven, waar je inderdaad (zoals in het algemeen
bij de buitenlandse bedrijven) in een gewoon baantje
beter wordt gesalarieerd dan b.v. een hoogleraar.
Trouwens het zuiver ekonomisch motief blijkt ook
zeer frekwent bij hen die een partikuliere kursus volgen. Er zijn ook lieden die zo graag de Libelle willen
114

leren lezen of die kennis van het Nederlands als een
bewijs van algemene ontwikkeling beschouwen (1).
Nederlands is ook een leuk modeartikel.
Het ligt voor de hand, dat de inventarisatie van wat er
op het gebied van het Nederlands taalonderwijs in
Indonesie gebeurt, de grondslag vormt van het beleid
t.a.v. de door Nederland verleende hulp, als daarom
wordt gevraagd. Aan het modeverschijnsel in bepaalde kringen om Nederlands te leren, moet natuurlijk
geen enkele stimulans gegeven worden, evenmin aan
de beunhazerij van de vele honderden Wilde kursussen in Indonesie (waarop men bovendien geen enkele
vat kan krijgen).Wanneer er steun wordt gegeven, dan
moet die gekoncentreerd zijn op jonge Indonesiers
die Nederlands leren, omdat dat nodig geacht wordt
voor hun toekomst en die bovendien verbonden zijn
aan erkende onderwijsinstellingen met geselekteerde
docenten (universiteiten, lerarenopleidingen, scholen
e.a.) of kursussen, zoals die b.v. worden gegeven aan
de in verschillende steden aanwezige Nederlandse
leeszalen, waarmee een voortdurend kontakt mogelijk
is. Vooral voor hen die Nederlands leren buiten de uni.
versiteiten en andere onderwijsinstellingen om (immers
daar gelden eigen beoordelingsnormen) is enkele ja.
ren geleden door het lndonesische ministerie van Onderwijs en Kultuur een staatsexamen Nederlands ingesteld. Dat kan in 5 etappes (opklimmend in moeilijkheidsgraad) worden afgelegd. Het zou een belangrijke stap kunnen zijn om de kursisten en hun docenten
een „houvast", te geven, maar om allerlei redenen —
o.a. het grote kommunikatieprobleem in Indonesie —
is de praktische uitvoerbaarheid ervan nog gering.
Het Nederlandse steunprogramma ziet er op dit ogenblik in grote lijnen zo uit
a) de uitzending van twee neerlandici voor het geven
van onderwijs aan de literaire fakulteit van de U.I. in
Jakarta. Aan daze fakulteit (als enige in Indonesie)
kan het Nederlands als hoofdvak bestudeerd worden
(nu : 25 studenten). Zij die op de eindstreep halen,
zullen de docenten en de vertalers van de toekomst
moeten worden. Verder wordt aan genoemde fakulteit
het onderwijs verzorgd voor 80 bijvakstudenten uit
allerlei studierichtingen en 15 studenten die het Nederlands als tweede taal kozen. De staf van de richting
Nederlands bestaat nu uit 11 mensen (inklusief een
viertal native-speakers, aangetrokken uit de Nederlandse gemeenschap). Een talenlaboratorium is aanwezig (in 1967 door Nederland aan de U.I. geschonken,
het wordt ook door andere richtingen intensief gebruikt). Leermiddelen zijn er in ruime mate, ook een
zeer goede bibliotheek en vaktijdschriften.
Het werkterrein van de afdeling Nederlands strekt
zich ook uit buiten de eigen universiteit, voor zover
dat tenminste mogelijk is : kontakten met en didak-

tische adviezen aan andere universiteiten, lezingen,
publikaties (in het Indonesisch) e.d. Steun wordt ook
gegeven in de vorm van „bijscholingskursussen" : tot
nu toe twee maal kwam een vijftiental docenten Nederlands van staatsuniversiteiten uit heel Indonesie
in Jakarta bijeen om onder leiding van de lektor Nederlandse taalkunde een didaktische opfrisser te krijgen.
Zij werden bovendien voorzien van modern lesmateriaal.
b) De uitzending van een onderwijsdeskundige, die
toegevoegd werd aan de afdeling Kulturele Zaken van
de Nederlandse Ambassade. Onder andere door middel van enquete-formulieren en door persoonlijke kontakten heeft hij een systematische inventarisatie tot
stand gebracht van wat er op het gebied van het
Nederlands taalonderwijs gebeurt. Hij verzorgt ook de
distributie van het beschikbare lesmateriaal. Didaktische adviezen worden gegeven. Ook hij leidde een
„bijscholingskursus", in dit geval voor een groep kursusleiders uit heel Indonesie.
c) Op verzoek wordt via de Nederlandse Ambassade
aan lndonesische docenten in het Nederlands lesmateriaal ter beschikking gesteld. Dit bestaat voor een
deel uit taal-, lees- en woordenboeken die op Nederlandse scholen worden gebruikt. Daarnaast is er sinds
1970 een uit drie deeltjes bestaande kursus samengesteld, bestemd voor het onderwijs in het Nederlands
aan Indonesiers. Ook een woordenboekje verscheen.
Vanaf eind 1972 wordt er in Indonesie een Nederlandstalig maandblad uitgegeven voor lndonesische studenten en kursisten.
d) Vanaf mei 1971 is de Radio Republik Indonesia in
nauwe samenwerking met de Wereldomroep en Nederlandse deskundigen begonnen met de uitzending van
radiolessen Nederlands in verschillende steden in
Indonesie.
Naar schatting zijn er nog een 125.000 Indonesiers die
het Nederlands goad beheersen. Hun leeftijd, op een
heel klein percentage jongeren na, ligt boven de 45
jaar. De gemiddelde levensduur van de Indonesier
is aanzienlijk lager dan in het westen. Met andere
woorden : over 20 jaar is de generatie van Nederlandssprekenden nagenoeg uitgestorven. Is het aantal docenten nu nog voldoende om aan de vraag naar het
Nederlands te kunnen voldoen, over 5 jaar al is dat
beslist niet meer het geval.
Als we ons alleen richten op hen voor wie de passieve
beheersing van het Nederlands van essentieel belang
is, nl. grote groepen studerenden aan universiteiten
en instellingen voor hoger onderwijs, dan staat het
universitair onderwijs in Indonesie binnen korte tijd
voor nog veel grotere problemen dan nu al het geval
is : er zijn dan weinig en vervolgens geen docenten

meer die het Nederlands nog kunnen onderwijzen.
De konklusie ligt natuurlijk voor de hand : studiebronnen, geschreven in het Nederlands moeten in het Indonesisch vertaald worden. Een ontzaglijke taak, ook als
men zich beperkt tot het belangrijkste studiemateriaal. Onder andere in het kader van het Kultureel
Akkoord tussen Nederland en Indonesie houdt men
zich met dit vraagstuk bezig. Vertaalprojekten zijn
trouwens al aan de gang, maar zij zijn bescheiden van
omvang vanwege de beperkte fondsen. Indonesie heeft
ze niet, en dus wordt er een beroep op Nederland gedaan. Het wordt nu ook begrijpelijk, dat de afdeling
Nederlands aan de U.I. haar studenten onder meer wil
opleiden tot competente vertalers. Maar die studenten
moeten hun kandidaatsexamen nog doen. En meer dan
4 a 5 Indonesische neerlandici per jaar zullen er tenslotte niet afgeleverd worden! Dat is bovendien een
zaak voor de toekomst. Het nu is veel dringender. De
problemen verbonden aan vertaalprojekten zijn groot
(ze zijn echt niet alleen van financiele, maar ook van
technische en organisatorische aard), maar niettemin
als men het beroep dat Indonesie op Nederland doet
t.a.v. het probleem van het Nederlands op de universiteiten wil honoreren, dan zullen de ter beschikking
gestelde fondsen niet alleen uitgebreid, maar ook in
toenemende mate besteed moeten worden aan de
opleiding van vertalers en het entameren van vertaalprojekten. Voor Indonesie is er haast bij !
Drs. G. TERMORSHUIZEN
Jakarta, juni 1973
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Publiceerde in 1969 over de Indische
wren van Busken Huet en Frans Erens
Schruft voor Indonesische tudschnften
over I iteraire onderwerpen (1973 in
boekvorm verschenen, Klan kemari).
Nam het initiatief tot de vertaling van
Multatuh's Max Havelaar in het Indonesisch (N.B. Jassin). Stelde met S.
Gunawan een leesboek samen voor Indonesische studenten en kursisten Nederlands. Verzorgde met Bert Vinkenborg de fototentoonstelling „Terug naar
Lebak".
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HET A.N.V. BRENGT HET NEDERLANDSTALIGE BOEK OVER DE GEHELE WERELD
„Zeg mu welke boeken u leest en ik zal
zeggen, wie uw vrienden zijn". Een oud
gezegde, maar altijd nog even waar. De
vrienden van Nederland zijn over de gehele aardbol verspreid. Soms zijn het landgenoten, die ih de grote wereldsteden werkzaam zUn in Nederlandse vestigingen van
grote bednjven in het moederland, of het
is een eenzame zendeling in de binnenlanden van Afnka, dan weer zijn het Nederlanders of Vlamingen die zich in de Nieuwe
Wereld een bestaan hebben opgebouwd en
vaak ook niet-Nederlanders die voor de
nederlandse taal en cultuur belangstelling
aan de dag le en. Welnu, het zijn onze
verre vrienden, want net als wij lezen zij
Nederlandstalige boeken.
Reeds in het begin van deze eeuw zag het
A.N.V. het als zijn task ,
voortvloeiende uit
de doelstelli'ngen van het Verbond, het
Nederlandstalige boek te verspreiden in
die delen van de wereld, waar Nederlands
wordtgesproken en/of onderwezen. Door
middel van het zenden van boeken wordt
getracht de belangstelling voor de Nederlandse cultuur aldaar op peil te houden en
zo veel mogelijk in brede kring op te
wekken.
De nadruk lit de laatste jaren op Indonesiê, waar thans meer mogelijkheden voor
de bevolking bestaan om op een uitgebreide
schaal van de Nederiandse literatuur kennis te nemen. Een mogelijkheid die ginds
tot werkelijkheid is geworden. Want het
A.N.V. heeft, in uitgebreide zin, belleterie,
leerboeken Nederlandse taal en letterkundige werken ter beschikking gesteld aan
o.m. de faculteiten Nederlandistiek van de
universiteit van Djakarta en van enkele universiteiten in de buitengewesten. Ook het
bloeiend centrum van Nederlandse Cultuur
in Djogjakarta ontvangt regelmatig leerboeken, waarmee men bijzonder is ingenomen.
Enige grote Nederlandse landbouwkolonies
in Brazilie, waarvan degezinnen er prijs op
stellen hun kennis van de Nederlandse taal
bij te houden en van het zich in Nederland afspeelt op de hoogte te blijven, zijn
daartoe door de bemiddeling van het A.N.V.
in degelegenheid gesteld. Zo worden ook
boeken verzonden naar de buurlanden van
Brazilie, waar tal van Nederlandstalige emigranten wonen, die de banden met hun
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oude vertrouwde taal en cultuurpatroon niet
willen verliezen.
Men kan zich over dit alles verheugen.
Maar behalve uitingen van erkentelijkheid
en berichten, waaruit kan worden opgemaakt dat de boeken eengoede bestemmin g hebben gekregen, worden ook wei
door ons teleurstellingen ervaren. Het komt
gelukkig zelden voor, maar soms blijkt dat
de inrichting van een bibliotheek voor emigranten op niets is uitgelopen. De oorzaak
van een dergelijke mislukking moet dikwijIs
gezocht worden in het feit, dat er een
„eenmans-organisatie" op touw is gezet.
Komt degene, die de verantwoordelijkheid
en de verzorging op zich heeft genomen te
overlijden, of is er een ander motief dat
heettgeleid tot het niet voortzetten van
de opgenomen taak, dan is het afgelopen.
Ondanks alle inspanningen en goede wil.
Het A.N.V. stelt weliswaar als voorwaarde,
dat voor het beheer van een bibliotheek
een meerhoofdige organisatie dient te bestaan, doch kan op een afstand moeilijk
op de uitvoering toezien. Het is min of
meer een vertrouwenskwestie.
„Het A.N.V. brengt het Nederlandstalige
boek over degehele wereld". lnderdaad,
ook met de meest her en der verspreid
liggende plaatsen worden naar alle tevredenheid contacten onderhouden : de Nederlandse verenigingen in Duitsland, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, de Nederlandse scholen in Teheran, Bangkok en niet te vergeten de eigen A.N.V.-bibliotheek van
Kaapstad worden van Nederlandstalige
boeken en leesmateriaal voorzien.
Nu in Franknjk het mogelijk is geworden
Nederlands te studeren op middelbare
scholen, zijn in Frans-Vlaanderen contacten
g
elegd om door middel van literatuur en
taalboeken het Nederlands tepropageren.
Juist in Frans-Vlaanderen, waar het Nederlands in lang vervlogen tijden de voertaal
was en waarvoor bij velen de liefde en de
belangstelling hiervoor niet alleen in woorden wordengeuit, maar ook in daden omgezet.
Afdeling Boekverspreiding
Algemeen Nederlands Verbond.

NEDERLANDSE ANTILLEN
Bij de in de eerste week van augustus gehouden verkiezingen in de Nederlandse

Antillen is er eengeheel nieuw patroon van
politieke verhoudingen te voorschijn gekomen. De meest opzienbarende verandering voltrok zich op Aruba waar de MEP
van Betico Croes 5 van de 8 zetels in de
wacht sleepte. De partij is voorstandster
van een aparte status en Croes zei dan
ook na afloop van de stemming tot zijn
aanhangers dat Aruba voor zijn vrijheid had
gekozen. Het stemmenaantal bleek verdubbeld te zijn. De PPA die ijvert voor een
federatie kreeg een nederlaag te slikken.
Op Curacao bleek de stria tussen NVP-U
en de DP weinig verandenng teweeg te
hebbengebracht. Een verschil tussert de
twee grootstepartijen van 500 stemmen is
van weinig betekenis en verandert totaal
niets in de onderlinge krachtsverhoudingen.
„In het licht van het hoe percentage nietstemmers, kan op Curacao niemand gelukkig zijn met de verkiezingsuitslag. Indien
buna een kwart van het aantal kiesgerechti den wegblijft van de stembus, is dat een
duidelijke afkeuring van het een de polltici aan de bevolking hebben voorgelegd
om daarover te beslissen. Eengelukkig verschijnsel is dat de twee kleine partijen uit
de Staten zijn geweerd • het zal de formatie en de stabilisatie van een nieuwe regering aanmerkelijk helpen". Aldus de „Beursen Nieuwsberichten". Inmiddels worstelt
men in de Nederiandse Antillen ook met
deprijsstligingen en zijn er conflictsituaties
ontstaan als stakingen en ernstige meningsverschillen met de overheid. De activiteiten gingen uit van de bonden van
overheidspersoneel en van de bond van het
haven- en loodspersoneel. Inzet van de
korte stakingen was het instellen van een
prijsstop.
De regering is van plan om, vooruitlopende
op verdere ultwerking van de inhoudsbepalinen van de larldsverordening met betrekking tot de offIciêle spellingsregels van
papiamentu, zoals de commissie Maduro
deze heeft voorgesteld,
bij een landsbesluit
houdende algemene maatregelen voor een
periode van vijf jaar voorlopig van kracht
te verkiaren.
De regering wenst de spellingsregels eerst
op rote schaal in de praktijk te toetsen.
Aan de hand
vandeze
tijd opgedane ervaring zal dan tot een , definitieve
beslissing kunnen worden overgegaan.

*
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KRACHTPROEF

STEVIGER BASIS

GEEN REGEERAKKOORD

Er wordt op het Haase
Binnenhof met
g
man en machtgewerkt aan verbouwingen
om het Nederlandseparlement een beter,
en vooral ruimer, onderkomen te verschaffen. Het isgeen overdaad. Wie enigszins
op de hoogte is met de huisvesting van de
hoe colleges van staat en van de daarbij
behorende ambtelijke diensten kan weten,
dat het niet dermate florissant is om er over
te juichen. Een historische omlijsting, een
fraaie houten wand en een kroonluchter
aan de zoldering mogen dan blijken zijn van
een naar staat en stand ingericht onderkomen, de praktijk leert anders. Er is ruimtegebrek. De regering heeft aangekondigd dat
het vanplan is het parlement een steviger
eve om de toenemende werkbasis ton
zaamheden van de leden van de StatenGeneraal te helpen verlichten. Er heeft in
een krantgestaan, dat er zelfs een trimzaaltje voor de volksvertegenwoordigers in aanbouw is !

Maar niet alleen de KVP, ook de ARP en
de PPR, die in de regering vertegenwoordid zijn kunnen het in september voor het
kabinet bijzonder moeilijk maken, want er
heerst no al enige verdeeldheid over belangrijke
b
eleidszaken.
Wat zich hier wreekt
is eenvoudig, dat de KVP ^de ARP en de PPR
spreken over een extra-parlementair kabinet,
terwijI de PvdA van minister-president Den
Uyl handelt alsof het een parlementair kabinet is. Extra-parlementair beduidt zoveel
als een uit be inset steunen van het kabinet, maar de vrijheid te behouden een eigen
oordeel te hebben en dientengevolge een
zelfstandig besluit te nemen ten aanzien van
de beleidsvoorstellen. Voor de PvdA is de
beoordelingssituatie een geheel andere. Een
regeerakkoord bestaat er dan ook niet. En
het laatste houdt in dat deposte van het
parlement tegenover de regering veel sterker is dan tijdens de voorgaande regeringen.
Of anders en duidelijker gezegd ; de beleidslijnen worden meer in de Tweede Kamer uitgestippeld dan in de vergaderingen
van het kabinet. Voor de regering wil het
laatste zeggen, dat zij rekening moet houden met een mogelijke andere koers van de
Tweede Kamer dan zij heeft vastgesteld.

ZWARE AGENDA
Als vanouds zijn we bij het schrijven van
deze reels weer een beetje tijdgebonden.
Nu we dit schrijven zijn de meeste leden
van de Kamer met vakantie, evenals de helft
van de leden van het kabinet, na moeizame
weken, elders rust zoekt. In september
werkt de helepolitieke machinerie weer op
voile toeren. De agenda van het kabinet is
overbelast. Als ieder jaar komt de begroting
in behandeling. Het wordt voor de nieuwe
regering een krachtproef. Hoewel men nooit
zeker kan zijn, hoe de politieke kaarten komen te liggen, zijn er ingewijden die van
de overtuiging uit aan dat de regering het
haalt. Men zou zich overigens ook niet
graag tegenover een regeringscri'sis gesteld
zien^hoe men in Nederland ook over het
nieuwe kabinet oordeelt. Zelfs degrootste
tegenstanders van de regering-Den Uyl zijn
met het uitspreken van een oordeel daarover voorzichtig. Dat neemt niet we dat de
regering voor hete vuren komt te staan. De
bewijzen liggen voor de hand. Een voorproefje was toen de Tweede Kamer onlangs het voorstel van de regering om de
benzine-accijns met 41/2 % te verhogen ongedaan maakte. Er bleken 73 leden teen en
63 voor het voorstel te hebbengestemd.
Tegenstemmers bevonden zich in de fractie
van de KVP — de regering had van die
zijde alle steun verwacht — in die van de
VVD, DS'70, CHU, CPN, SGP,BP en GPV.
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WONINGNOOD
Het klinkt no al tegenstrijdig. Nederland
worstelt altijd nog met de woningnood. Ve!e
jonggehuwden zijn gedwongen bij hun ouders, of bij anderen, in te wonen, omdat er
geen eigen huis beschikbaar is. Maar volg
ens de officiele gegevens staan er 80 000
woningen leeg. Het scheve van deze situatie
is voor de regenng de aanleidi`ng geweest
om deganse woningproblematiek aan een
onderzoek te onderwerpen. Daarbij dent
men te herdenken, dat de oplossing van de
woningnood in de jar
en na 1945 louter uit
een technisch oogpunt werd bekeken. Er
was een enorm tekort en het eerste dat
gedaan moest worden was bouwen, bouwen
en nog eens bouwen. Men was reeds verheugd wanneer een nieuw huis gereed kwam
en onderdak aan woningzoekenden kon verschaffen. Thans blijkt dat, in sommige gevallen, de kwaliteit van de nieuwbouw van
toen minder was dan men zich aanvankelijk
had voorgesteld. Vele huizen uit die tijd
vertonen mankementen, wat ook weer niet
geheel en al onverklaarbaar is, omdat de
materialen mindergoed waren. Ook een ge-

volg van de oorlog. Voorts heeft men thans
te kampen met rote gedeelten van steden
als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht die volkomen zijn verpauperd. De
regering heeft geconstateerd, dat er een
geweldige achterstand bestaat op het gehele
terrein van het woononderzoek. De onderzoekingen, de plannen en de tellingen, van
destijds waren niet direct, aldus een verklaring van het betrokken ministerie^op de
werkelijke behoeften en de wensen afgestemd. Het huurprobleem speelt eveneens
een rol. Van de 80.000 huizen die lee g staan
is de oorzaak niet altijd een te hoe huur
die wordtgevorderd. Waar is het euvel dan
wel aan te wijten ? Deze en andere vragen
hebben de regering genoodzaakt in 1974
een landelijk woningonderzoek te organiseren waarbij de gehele bevolking wordt
ingeschakeld. Eel.) van de nieuwe veranderingen in het beleid zal zijn, dat niet Ian er
eenproject zal worden gesubsidieerd, maar
individuele huursubsidies daarvoor in de
plaats komen. Een andere kwestie is, een
oplossing te zoeken en sneller dan tot nog
toe over de benodigde cijfers te kunnen
beschikken om daarop het beleid te grondvesten. Wanneer komt eenpand lee te
staan, wie zijn de nieuwe bewoners, welke
huurprijzen worden betaald, hoe is het met
de inkomensstructuren in de nieuwe woonwijken en welke plannen zijn voor woningverbetering nodig ? In een bijdrage in „De
Volkskrant" werd aan deze vraagstukken
op een uitvoerige en indringende wijze de
aandachtgeschonken. En ook in vele andere dagbladen, tijdschriften e.d. is het
woningbeleid in de laatste tijd onderwerp
van bespreking.
INFLATIE
Nederland heeft nog steeds, evenals andere
landen, te lijden onder de voortdurende
inflatie. Deprijzen vliegen omhoog, twee
keer zo snel dan in het vorige jaar. Men
kan zich afvragen waar men uiteindelijk terecht komt. Want er isgeen enkele aanwijzing, althans op dit moment, dat de prijsstijging wordt ingedamd. Er zip vele voorbeelden. Wij noemen er slechts een : de
akkerbouwprodukten zijn in 66n jaar 70 %
duurdergeworden. Er zijn volgens ingewijden verschillende oorzaken aan te duiden,
waarom de zaak uit de hand loopt. Dr.
Zijlstra, president van de Nederlandse Bank,
heeft als de kern aangeduid, dat de regeringen en de centrale banken niet Ian er de
macht hebben om de invloed van bepaal-

degroepen en belangen, die de lonen en
deprijzen omhoog driven, in toom te houden. Vol ens hem is de enige manier om
de krachtenbalans weer in de andere richtin g te doen omslaan, het winnen van de
publieke opinie ten gunste van een antiinflatiebeleid op een krachtdadige wijze.
Hoe het laatste te verwezenlijken lichtte
dr.
Zij
etwilstra
niet nader toe. Maar het is onjfeld een zaak van de regering om zich
g
hierover het hoofd te buigen.
Mede in verband met het laatste heeft de
Sociaal Economische Raad (SER) duidelijk
gemaakt, in meerderheid, dat de regenng
sterker moet kunnen optreden tegen afspraken die concurrentie uitschakelen : de
zogenaamde kartelafspraken.
Het rommelt overigens de laatste tijd in de
SER. Het NVV heeft duidelijk gemaakt, dat
men van die zijde niet behoeft te rekenen
op medewerking aan de samenstelling van
het halfjaarlijks economisch rapport. Nu betekent deze houding niet, dat de vakbewe in afstand wil nemen van haar verantwoordelijkheid. Integendeel. Wat zich in de
SER in Nederland momenteel afspeelt, doet
zich ook elders voor : de vinnige stnjd tussen de economen enerzijds en de sociologen en sociaal-psychologen anderzijds. De
laatsten verwijten de eersten onvoldoende
oog te hebben voor de sociale onrust en
wensen van maatschappijveranderingen. De
eersten betogen, dat men wet wensen kan
hebben, maar dat uiteindelijk moet worden
bezien of al die verlangens wet zip te realiseren en zij beschuldigen de anderen ervan, zoalsprof. Heertje dat in „Accent"
heeftgedaan, dat het schaarsteprobleem in
de wereld niet opgelost kan worden door
het scheppen van totaal nieuwe structuren
Het is begrijpelijk dat deze discussie ook
invloed heeft op de debatten hoe de inflatie
te beperken, en in hoeverre aandacht besteed moet worden aan hetprobleem van
de verschillen in inkomen. Het laatste woord
hierover is nog niet gesproken. De verantwoordelijkhe
id, hoe de zaken in te kleden
lit niet bij de SER maar bij de regering.
BANKWET
Enig opzien heeft een artikel van de voorzitter van de Tweede Kamer, dr. A. Vondeling, destijds minister van Financiên, in
het weekblad Economisch Statistische Berichten,gebaard. Dr. Vondeling heeft in
zijn bijdrage een lans gebroken voor het
op de helling zetten van de Bankwet. Het
jaarverslag van de Nederlandse Bank is

de heer Vondeling zwaar op de maag ge.
vallen. Waarom wordt het alleen door de
p
resident uitgebracht en komt de directie er
niet aan teas ? Waarom er een „eenmanszaak" van te maken en „eengeur van
heiligheid te scheppen waar het de persoon
van depresident betreft" ? Toch ma hieruit niet de conclusie wordengetrokken, dat
dr. Vondeling bezwaren heeft teen de persoon van dr. ZijIstra. Allerminst. „Meer dan
eensper jaar blijkt hoe groot de — ook
buiten ons land erkende — kwaliteiten van
depresident zijn", aldus dr. Vondeling. In
zijn artikel vraagt dr. Vondeling zich af, of
het niet beter zou zijn als de Nederlandse
Bank wat meergoud op de vrije markt zou
verkopen. En hi' zou graag in een volgend
jaarverslag iets over de goudpolitiek van de
centrale bank willen lezen. Ook het salaris
van de president ontmoet bij de voorzitter
van de Tweede Kamer bezwaren ; hi'j acht
het althans onjuist dat de president aanmerkelijk meer inkomen heeft dan zijn chef,
de minister van Financien. Depresident van
de Nederlandse Bank is tot nog toe niet op
de beschouwingen van dr. Vondeling ingegaan.
GEERT GROOTHOFF

schappelijk leven. Het is een boeiende tijd,
maar niettemin eenperiode vol spanningen
en onzekerheden, waarvan de koningin dikwijIs in haar redevoeringen en boodschappen gewag heeft gemaakt en, zoals zij ook
bij haar huldiging heeft gedaan. Kortom,
geen gemakkelijke episode om de Kroon
te dragen.
Nederland kent eengrote verscheidenheid
op levensbeschouwelijk en politiek terrein
en een vrijheid van oordeel en meningsuiting die als een kostbaar bezit wordt beschouwd en waarvan het behoud als de
voornaamste zorg wordt ervaren. De grote
verdienste van koningin Juliana is, dat zij
— boven departijen staande — zich niet
in een i'voren toren opsluit, maar zich bij
allegebeuren en beleidszaken een met haar
yolk toont. Daardoor heeft zij niet alleen
een nieuweglans gegeven aan de monarchie, maar ook vorm en inhoud aan het
moderne koningschap. Een blijk daarvan is,
dat ook degenen, die op grond van staatsrechtelijke overwegingen een uitgesproken
voorstanders van de monarchie zijn, toch
waardenng daarvoor in Nederland weten op
te brengen

HULDIGING KONINGIN JULIANA
VERRIJKT DE GESCHIEDENIS

VAN NEDERLAND

De vienng door het ganse yolk van het
zilveren regenngsjubileum van koningin
Juliana zal voortaan als een spontane huldiging in de annalen van het Koninkrijk der
Nederlandengeboekstaafd staan.
In velerlef toonaarden is, in de eerste week
van september, aan waardering en genegenheid voor de vorstin en haar gezin uiting
g
egeven. Respect en dankbaarheid voor
de voortreffelijke wijze, waarop zij haar
zware en verantwoordelijke taak in dienst
van haar land en yolk een kwart eeuw heeft
uitgeoefend in een moeflijke tijd, waarin
zich in eigen land en elders ingrijpende
verandenngen hebben voltrokken. Want, in
luttele jaren heeft de menselijke samenleving een geheel ander aanzien gekregen,
is er veel afgebroken dat destijds als onaantastbaargold en doen er zich sedert
het midden van deze eeuw vernieuwingen
voor over degehele linie van het maat119

KORT GENOTEERD

OVER TIEN MAR
BRUSSEL, EEN VLAAMSE STAD ?
Brussel ma g dan nog een stad zonder ziel
zijrt, het is een onstuimige stad. De middeleeuwse beleidsstrukturen van de negentien
g
emeenten waaruit Brussel tot nader order
is samengesteld, zijn het bedenkelijke
draagvlak van de hoofdstad van het moderne 66n-wordend Europa. Die europese
functie is een uitdagende en gigantische
taak voor een stad met een toch al respektabel aantal interne problemen ten aanzien van haar lokale en rationale roeping.
Het centrum van de europese besluitvormin g lokt ambtenaren uit geheel Europa,
weetgierigen uit de geassocieerde landen,
en ookgastarbeiders voor de bewerkstelliging van Brussels industriele expansie.
Een Brusselaar op vijf is een vreemdeling.
En ondertussen weet de belgische hoofdstad blijkbaar nog met zichzelf geen raad :
depolitieke blokvorming is nog steeds
hoofdzakelijk bepaald door de belgischbrusselse communautaire tegenstellingen.
Eenpoging om het administratief-technisch
beleid buiten het communautaire om wat
meer élan en doelmatigheid te verlenen was
de oprichting in 1971 van een bundelende
Agglomeratieraad. Al van bij de eerste
raadsverkiezingen in november 1971 werd
door verscheidene intriges van deze raad
al dadelijk een pot communautair nat gemaakt met een overweldigende meerderheid van francofone militanten, die via een
no al bedenkelijke benoemingspolitiek de
lakens van de macht verder naar zich toehalen. De motieven voor depolitieke strijd
zijn moeilijk teen elkander of te we en :
het heet dat de francofonen zich bundelen
in een democratisch verzet tegen de niet te
stuiten insijpeling en invasie van de vlamin en in de hoofdstad. Anderzuds is al
genoegzaam aangetoond dat de Vlamingen
een angstcomplex koesteren ten opzichte
van het Imperialistische i Brussel.
Op het altaar van een ho ere status en
een ietwat betere wedde (ter bestruding
van de verplaatsingsonkosten) offeren zij
immers nog steeds alle uiterlijke kenmerken
van hun buiten-brusselse afkomst. De brussels-francofone administratieve truukjes om
dat in de hand te werken zijn overt ens
legio. Maar Brussel is een onstuimige stad.
Precies in de met francofone militanten
gedrogeerde Brusselse Agglomeratieraad
had nog onlangs een als gematigd vlaming
geboekstaafd lid van het bestuurscollege
het lef te beweren dat Brussel binnen teen
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jaar weer een Vlaamse stad kan warden.
Een krasse bewering die wel enige deining
veroorzaakt midden de vrij algemene verslagenheid. Men zou zelfs niet eens naar
de wapens hoeven te grijpen : geen betogingen, geen optochten, geen kreten,
geengezwaai met vlaggen : niets meer van
dat alles. Kamiel Vandenbossche, C.V.P.schepen in het bestuurscollege van de
Brusselse agglomeratieraad in een interview met het weekblad „De Post" :„We
beschikken in 1973 over nieuwe, reele middelen. We hebben een 'Nederlandse Commissie voor de Kultuur van de Brusselse
Agglomeratie”. Die belast zich met alle
schoolproblemen, kinderdag yerbliiven, vakantiekolonies, kleuteronderwijs, enz. Bovendien zijn in 18 gemeenten van Brussel
socio-culturele raden opgencht. Nu kunnen
we aan de slag. Vlamingen die zich te Brussel vests en moeten terstond warden opgevangen en praktisch begeleid. Daarvoor
echter zijn de genoemde instellingen aangewezen op alle gemeentebesturen in het
Vlaamse land, die elke immigratie naar
Brussel moeten signaleren met vermelding
van alle nuttige, niet vertrouwelijke gegevens. Voor het opvangen en de noodzakelijke begeleiding van de inwijkelingen,
spnngen dan de Nederlandse Socio-Culturele Raden in. Met informatie over b y . huisvesting, onderwijs, diensten, dokters, kinderoppas, enz. Zegt Kamiel Vandenbossche : „Kortom, voortaan moet iedere
„immigrant" direkt aanvoelen dat hi hier
te Brussel als Vlaming een volkomen normaal (even kan leiden. En dat het hem
oak ingeen enkel opzicht zal schaden.
Alles hangt of van de gemeentebesturen
in Vlaanderen. Wij kunnen minstens 85 0/0
van de Vlamingen opvangen en redden voor
de Nederlandsegemeenschap. lk beweer
dat we op die manier over teen jaar al in
een totaal veranderd Brussel zullen (even,
en dat we over 25jaar van Brussel een
Vlaamse stad hebbengemaakt. En wat
Europa betreft, de door sans meertalige
Vlamingen staan meer dan wie oak open
voor franssprekenden, Britten, Duitsers en
alwie de Europese hoofdstad aandoet of
er zich komt vestigen". Het vertrouwen van
Kamiel Vandenbossche werkt aanstekelijk
Ook op de Vlaamse gemeentebesturen ?

WAREGEM EN DUINKERKE
Dat het Comitê voor Frans-Vlaanderen als
dusdanig niet alleen standhoudt, maar oak

voor eengezonde aflossing van de wacht
kan zorgen en bovendien via „Ons Erfdeel" en de organisatie van de FransVlaamse Kultuurdagen te Ware em op een
groeiende knng van sympathisanten kan
rekenen is op zichzelf al een merkwaardig
fenomeen. Maar er is meer. Het Comita
blijkt thans, in 1974, niet tot een club op
zichzelf te zijn uitgegroeid • het kan er integendeel prat op aan een paar wezenlike slagen te hebben thuis gehaald. Al is
het daar event es van geschrokken.
Na een taaie, moeizame en voor velen
uitzichtloze werking, is het Comitê erin geslaagd in de Franse Nederlanden zelf vonk
te staan. Wie op 9 september te Ware em
was kan zich in elkgeval niet van de indruk ontdoen dat het Comitó ter-—
en dat is in Frankrijk --krachten heeft
losgeweekt waarvan de bezielde heftigheid
te merkwaardig is om er niet even bij stil
te staan.
De aktie voor Frans-Vlaanderen heeft de
aktie in Frans-Vlaanderengebaard. Dat is
een enorme stap. De bakens zijn verzet.
Het kind heeft overt gens meerdere namen.
Een daarvan is : de Michiel De Swaen
Kring, te Duinkerke. De plasts is al merkwaardig : Duinkerke is een voor de vlarningen tot dusver afgeschreven stad. En precies daar flakkert het nieuwe vuurtje op.
De kring Michiel de Swaen telt ongeveer
300 leden. Het werkterrein krugt oak een
andere naam, een tikkeltje minder voorzichti g, maar oak lets duidelijker : de Franse
Nederlanden. En de aktie komt harder aan :
de eigen (Vlaamse) geaardheid heeft een
antipode : de gestandardizeerde mensprodukten afleverende consumptiemaatschappij. Een typisch probleem dus van de industnele maatschappij Maar hier concreet :
wat we hier zien is het verschijnsel van de
Vlaamse aktie als maatschappijkritiek, als
contestatie. Bovendien heeft de eigen geaardheid oak eenpolitiek gezicht : zij voelt
zichgesteund door de Franse regionalistische, federalistische beweging. Dat is
genoeg om het comite voor Frans Vlaanderen te doen blozen. Vooral als daar
een Belgisch minister getuige moet van
zijn. Maar het comite heeft de woordvoerder van de Michiel de Swaenknrg toch
wel uitgenodigd. Het heeft de fakkel doorg
egeven. Dat is een verdienste. Het comite
heeft daar echt niet beschaamd over te
wezen.
Men zou overt gens andere initiatieven in'
Frans Vlaanderen onrecht aandoen door dot
alles alsgloednieuw te aan bestempelen.
Nog vorig jaar was Dr. Jan Klaas uit St.-

Omaars ook niet mals voor de centralistische Fransepartijen.
Elementen van verjonging en vernieuwing
waren zowat overal te noteren, o.m. in de
sectie economie waar cultuur, niet in het
minst door de aanwezige Frans Vlanmingen
in zeer ruime zin werdgeinterpreteerd. De
Franse nederlanden moeten hunplaats vinden in een revolutionaire omschakeling van
gesloten landelijke samenleving naar een
opengebroken geindustnaliseerde maatschappij met alle bedreigingen en kansen
van dien, zeer concreetgekristallizeerd rond
de explosie van Duinkerke. Het handhaven
van de Vlaamse eigenheid zal niet zozeer
liggen in het koesteren van het verleden
dan wel afhangen van de wijze waarop op
de uitdaging van een nieuwe wereld, en
van een nieuw mensbeeld, wordt ingespeeld
en waarop de Zuidvlaamse Nederlander via
zijn eigen geaardheid inspirerend zal moeten werken. Naarmate hi j daarin slaagt zal
ook zijn taalgebruik inspirerend kunnen
werken. De Vlaamse beweging in de Franse Nederlanden heeft kennelijk ingehaakt
op de harde, boeiende realiteit van morgen.

FRIESE KINDERBOEKEN
De Stifting Frysk Utjefte Funs streeft naar
het vinden van de mogelijkheden om voldoende verscheidenheid aan Friese boeken
in de openbare bibliotheken te verkrijgen
De stichting geeft subsidies aan uitgevers
voor bepaalde boeken, waarvan de stichtin g meent dat ze moeten verschijnen of
herdrukt moeten worden. De stichting heeft
zich ook, mede op verzoek van gedeputeerde staten van Friesland bezig gehouden
met de Friese kinderboeken. Tot nog toe
kendengedeputeerde staten subsidies voor
kinderboeken toe aan een uit ever voor
een bepaald boek. Het ontbrak daarbij aan
goede voorbereiding en samenwerking. De
stichting is thans bereid gevonden in overleg met de uitgevers een plan voor het uitgeven van Friese kinderboeken op te zetten.
Deprovinciale commissie Bevordering Fries
taalgebruik heeft zich daarmee kunnen verenigen. Aan gedeputeerde staten is voorg
esteld voor genoemd doel een bedrag van
f. 29000.- (B fr. 406 000) beschikbaar te
stellen.

*

NOORD-ZUIDVERBINDING
Joh. Thijssen, hoofdredacteur van „Limburg
Vandaag", schrijft een commentaar in het
mei-nummer naar aanleiding van de openingsplechtigheid van de E39-brug over
Maas en Julianakanaal te Stein-Boorsem.
Thijssen verwijst naar een rede van de
voorzitter Albert Claessens van de Intercommunale E39 die het Belgische gedeelte
heeftgerealiseerd. De heer Claessens gaf
een overzicht van de nieuweplannen voor
aan te le en we en die nu nog op het
p
rogramma staan. Daaronder noemde de
heer Claessens verschillendegrensoverschnjdende we en, waarvoor enkele nieuwegrensovergangen, en zelfs enkele
nieuwe bruggen over de Maas noodzakelijk
zullen zin. Wat de verbetenngen betreft
werd verwezen naar degrensovergangen
te Veldwezelt en bij Vroenhoven, waar een
betere aansluiting komt op de geplande
we g Tongeren - St.-Truiden - Tienen : verbeterd moet ook degrensovergang KanneMaastricht in verband met de nieuwe snelwe g Tienen - St.-Truiden - Tongeren - Maastricht - E9. In verband met de we g Hasselt Genk - Lanklaar - E9 die rond 1975 helemaal
gereed zal zijn (vier-baans) is een nieuwe
brugverbinding over de Maas geprojecteerd tussen Dilsen en Obbicht - Grevenbicht. Van de zijde van de gemeente
Grevenbicht is daartegen protest aangetekend. Voorts wordtgedacht aan een nieuwe brug over de Maas tussen Kinrooi en
Stevensweert. Tal van andere wegenplannen werden door de heer Claessens opgesomd.
Aan het slot schrijft de heer Thijssen :
„Deze opsomming van de heer Claessens,
tevens lid van de Bestendige Deputatie in
Belgisch-Limburg deed ons een blik weren op enkele Nederlandse kaarten maar
p
onder meer op het ontwerp-streekplan
voor Zuid-Limburg vinden wij van die Belgische plannen vrijwel niets terug. Het zou
zeer interessant zin
te weten in hoeverre
J
op dit punt van enige cobrdinatie sprake
is. Mogelijk kan daarover eens een Limbur se politicus enkele vragen formuleren. .".
*
In de figuurlijke betekenis hebben velen
in de loop van de jaren aan een goede
verstandhouding tussen Noord en Zuid
„getimmerd". Een van hen is drs. Jef Notermans uit Maastricht, di'e onlangs 75 jaar is

geworden. Jef Notermans is een bijzonder
begaafd man, met een grote werkkracht
en alsgevolg daarvan een nimmer aflatende activiteit. Wat hi' in zijn leven op
papier heeft gezet en aan practische initiatievengenomen klinkt bijna ongeloofwaardig. Zijn verdiensten voor het onderwijs in het vroegere Nederlands OostIndic, later in Indonesia en in Limburg
worden nog altijd bijzonder hoog aangeslagen. Hi' is drager van vele onderscheidin en en geldt in Noord en Zuid als een
gezien man, wiens woord en pen een groot
g
ezag hebben.
*
Het lid van de Tweede Kamer in Nederland,
jhr. mr. M.L. de Brauw van de partij „Democr.-Soc. '70" en oud-minister van Onderwijs en Wetenschappen heeft onlangs vragen gesteld over het wetsontwerp Rijksuniversiteit Limburg. Mr. De Brauw wilde weten „waarom het beloofde wetsontwerp nog
steeds op zich laat wachten". De huidige
bewindsman deelde daarop mede dat het
wetsontwerp in het voorjaar van 1974 bij de
Tweede Kamer zal worden ingediend.
De heer De Brauw vroeg eveneens, welke
stappen waren ondernomen ter bevordering
van regionale samenwerking tussen de toekomstige Rijksuniversiteit Limburg en de
instellingen van wetenschappelijk onderwijs
et Aken en te Hasselt. Een onderwerp, dat
de redactie van „Neerlandia" in een speciaal nummer aansneed en waarin ook een
vraaggesprek met ex-minister De Brauw
werd opgenomen.
Op de vraag van mr. De Brauw werd geantwoord : „Door de S.W.O.L. — de Stichtin g Wetenschappelijk Onderwijs Limburg
— en de Belgische zusterstichting zijn besprekingen gehouden, die geleid hebben tot
de oprichting van een interlimburgs postuniversitair centrum. Het lit in de verwachbrig dat na de oprichting van de Rijksuniversiteit Limburg deze instelling en ook de
Hasseltse universiteit hun medewerking
zullengeven bij de uitwerking en uitvoering
van deprojecten. Deze medewerking past
geheel in de gedachte samenwerking tussen de Maastrichtse en Hasseltse universiteit. De contacten met Duitsland hebben
nog niet geresulteerd in een concreet samenwerkingsproject met Aken. Voor de
grensoverschnjdende universitaire samenwerken g geldt in het algemeen dat over en
weer faciliteiten wordengeboden, waarin
Maastricht om begrijpelijke redenen thans
nog niet kan voorzien".
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TERNAAIEN EN BAALHOEK
De heibel rond hetplan van de Belgische
regering of beter van de Belgische Socialistische Partij om in Ternaaien een IraansBelgische olieraffinaderij neer te zetten,
heeft Nederland helemaal niet onberoerd
gelaten. De Ibramco-zaak haalde de Nederlandse dagbladen terwijI de intussen
reedsgeklasseerde regering-Biesheuvel ook
de nodige aandacht aan het probleem
schonk.
Resultaat was dat Belle toezegde geen
definitieve beslissing over de vests in van
een olie-industrie bij Luik te nemen zonder voorafgaand ministerieel overleg met
Nederland. Een raffinaderi'j bij Ternaaien zal
immers het over rote deel van haar afvalstoffen over Nederlands woongebied uitstorten en zal het leefklimaat in Maastricht
en een aantal Zuidlimburgse dorpen door
luchtvervuiling en geluidshinder ernstig
aantasten. Nederland heeft alle reden om
zich bezorgd te maken.
van de
de IbramcoEen eventuele vests
raffinaderij aan de Nederlandse grens zal
ongetwijfeld een ongunstige weerslag hebben op de onderhandelingen over het Baalhoekkanaal,
de Bocht van Bath en andere
waterwegen nodig voor de verdere ontsluitin g van de haven van Antwerpen. Dit ma
Belie
g
verwachten.
Of het opportuun en verantwoord is dat
eenpolitieke partij zich bezighoudt met het
aantrekken van industrie, laten wij in het
midden. Men kan zich wel afvragen of het
ekonomischgoed bekeken is een raffinaderij in het Luikse te vests en. Arbeidsintensief is dergelijke onderneming niet en daarbij komt nog de bijkomende investering —
de aanleg van een pijpleiding — die de
inplanting meebrengt. De vests in van een
raffinaderij in het Henegouwse Feluy heeft
dit duidelijk aangetoond. Waarschijnlijk
speelt het prestige een belangrijke rol. In
deze tijd is het nochtans geen eer meer
een raffinaderij of een of ander scheikundig bedrijf in huis te hebben. Antwerpen,
Rotterdam en Amsterdam weten hierover
mee te praten.
Petroleum- enpetrochemische industrie
hoort echter thuis in een zeehaven en niet
ergens in het binnenland. Belie is hopelijk
toch niet vanplan het ganse land door verontreinigende nijverheden neer te zetten.
Als Ibramco(Iranian-Belgian Refining and
Marketing Company) werkelijk naar Ternaaien komt, is het niet uitgesloten dat het
meer milieubewuste Nederland zal, reageren.
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WIE VOLGT HET VOORBEELD ?
Een lid van het A.N.V., woonachtig in
Zeeuws-Vlaanderen, heeft onlangs kans gezien om in totaal niet minder dan tien
nieuwe leden te winnen. Ongetwijfeld een
prestatie, daar zal iedereen het mee eens
zijn. Het betekent ook weer niet, dat een
dergelijk succes van iedereen ma worden
verwacht. De een verkeert nu eenmaal
meer dan de ander onder de mensen en
de een heeft meer relaties dan de ander.
Maar iedereen is wel in degelegenheid in
zijn naaste omgeving propaganda te maken. En daartoe zouden wij gaarne willen
sans Oren, indachtig het bovengenoemde
voorbeeld.
GRENSPROVINCIES BEVORDEREN
DE INTEGRATIE
De besturen van deprovincies Belgisch en
Nederlands Limburg hebben besloten een
kontaktambtenaar te benoemen
aan welk
,
besluit inmiddelsgevolg is gegeven. De
nieuwe ambtenaar, de heer J. Wouters uit
Genk, zal de beide provinciale besturen
op de hoogte moeten houden van standpunten,plannen en activiteiten over en weer
op bestuurlijk niveau. Meer in het bijzonder zal hij de grensgemeenten over elkanders beleid informeren. Op die wijze
hoot men het overleg op het terrein van
de ruimtelijke ordening, de zorg voor het
milieu, het verkeer en de waterstaat, de
rekreatie en de kultuur een duidelijker gezicht naar buiten te kunnengeven en te
streven naar samenwerking. De provinciale
besturen hebben met deze benoeming, volgens hun verklaring, een eerste stap gezet
om te komen tot eengrotere integratie van
degrensgebieden.

BIJ HET OVERLIJDEN VAN
BEN VAN EYSSELSTEIJN
Onlangs overleed in zijn woonplaats Ben
van Esselsteijn op 75-jarige leeftijd. Hi' was
een bekend roman- en toneelschrijver en
35 jaar lang chef van de kunstredactie van
de „Haagsche Courant". Hi' debuteerde in
1923 met degedichtenbundel „Om 't Hoge
Licht", zijn romandebuut volgde in 1926 met
de detectiveroman „Het raadsel van de dertiende december". Daarna zagen tal van
romans van hem het licht en schreef hi'

talloze toneelstukken.
Ben van Eysselsteijn maakte in de tweede
hen van de zestiger jaren deel uit van de
toneelcommissie van de Visser-Neerlandiaprijzen. In die commissie werd zijn deskundig oordeel steeds op hoe prijs gesteld.

AFDELING DEN HAAG ANV RICHT ZICH
TOT RIJKSVOORLICHTINGSDIENST
Het bestuur van de afdeling Den Haag
van het A.N.V. heeft zich met een brief
van de volgende inhoud tot de directeur
van de Rijksvoorlichtingsdienst gericht :
„Bij de televisie-uitzendingen rondom het
Journaal, wordt een uitstekend film 'e vertoond over de brandgevaren die kunnen
dreigen.
Het bestuur van de afdeling Den Haag van
het Algemeen Nederlands Verbond meent
echter, dat het aan het eindgebruikte
woord „preventie" door velen niet zal
worden begrepen, waardoor het filmpje niet
ten voile tot zijn recht kan komen.
Aangezien het toch in de eerste plaats uw
bedoeling is, dat de waarschuwing niet
alleen ten voile doordringt tot hen, die in
het filmpje worden genoemd, maar ook tot
anderegroepen, die soortgelijke gevaren
onder ogen moeten zien, wordt in overweging gegeven voor uw boodschap Nederlandse woorden tegebruiken, die tot de
woordenschat behoren van hen
die u wilt
,
bereiken.
Zo zou men bijvoorbeeld kunnen eindigen
met : „Brand voorkOmen is beter dan blussen", of „Verzekerd zijn is goed, geen
brand is beter".
Het bestuur hoopt, dat u aan het bovenstaande aandacht wil schenken omdat wij
menen, dat enerzijds uw doel daardoor beter bereikt kan worden en anderzijds aan
de Nederlandse taal als een van de belangrijkste cultuurgoederen, de waarde wordt
toegekend, die zij van nature bezit".
Wij tekenen hierbij aan, het een ook de
zienswijze is van de afdeling Den Haag,
dat het aanbeveling zou verdienen, wanneer van overheidswege de mogelijkheid
onderzocht zou worden na tegaan, om
meermalenper week een (regerings)uitzending voor de televisie te laten verzorgen,
waarin op eenprettige wijze, die niet van
humor ontbloot behoeft te zijn, misbruik
aan de kaak wordtgesteld en op een juist
taalgebruik wordt gewezen.

WAT DEED DE KULTUURRAAD ?

Op 7 december 1971 vergaderde voor het
eerst de kultuurraad voor de Nederlandse
kultuurgemeenschap, gewoonlijk genoemd
het kultuurparlement.
Dit kultuurparlement is een van beide takken van de dekreetgevende macht, terwiil
de koning er de andere van is. Zoals voor
de wetten heeft de koning voor de dekreten het initiatiefrecht en is hij belast
met de bekrachtiging en met de afkondig
in ervan. Zij worden zoals de wetten in
het Staatsblad bekendgemaakt. De parlementsleden beschikken zoals voor de wetten eveneens over het initiatiefrecht.
TAALGEBRUIK
Op het stuk van het taalgebruik, werden
vier dekreten aangenomen : twee in bestuurszaken, een in onderwijsaangelegenheden en een op sociaal gebied.
* Het dekreet Chabert van 3 mei 1972 tot
regeling van het gebruik van de Nederlandse taal bij de eedaflegging bepaalt dat
de eed van degekozen mandatanssen in
het Nederlandse taalgebied in het Nederlands moot worden afgelegd.
* Het dekreet Leo Vanackere van 6 december 1972 tot regeling van het taalgebruik in degemeenteraden, de federatieradon, de agglomeratieraden, de provincieradon, de kolleges van burgemeester en
schepenen, de federatiekolleges, de agglomeratiekolleges, de bestendige deputaties,
de aan degemeenten en provincies onderg
eschikte besturen en de interkommunale
verenigingen, bepaalt dat de voertaal van
al deze beraadslagende vergaderingen en
uitvoerende radon en van deze besturen
het Nederlands is op straffe van nietigheid,
zowel voor het mondeling taalgebruik als
voor het schriftelijk taalgebruik.
* Het dekreet Vanhaegendoren van 4 december 1972, houdende aanvulling van de
taalregeling in het onderwijs, bepaalt dat
in degebouwen van de gesubsidieerde
scholengeen niet-gesubsidieerde scholen
en afdelingen mogen worden ondergebracht
waarvan de onderwijstaal een andere is
dan het Nederlands. Dit dekreet strekt ertoe to beletten dat dergelijke niet-gesubsidieerde scholen op indirekte wijze sommige voordelen van de toelageregeling
medegenieten.
* Het dekreet Vandezande tot regeling
van hetgebruik van de talon voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers
en de werknemers, alsmede van de door

de wet en de verordeningen voorgeschrevon akten en bescheiden van de ondernemingen, bepaalt dat voor de mondelinge
en schriftelijke sociale betrekkingen tussen
de werkgevers en de werknemers alsmede
voor de wettelijk voorgeschreven akten en
bescheiden in de ondernemingen het Nederlands moot wordengebruikt (inklusief
de boekhouding). In toezicht en sankties
is voorzien.

KULTURELE AANGELEGENHEDEN
* Het dekreet Lindeman s van 13juli 1972
tot wijziging van de wet van 7 augustus
1931 op het behoud van monumenten en
landschappen werd bekend gemaakt in het
Staatsblad van 7 september 1972.
* Het dekreet Vanderpoorten van 20 november 1972 tot vaststelling van de officidle schnjfwijze van de Nederlandse taal
verscheen in het Staatsblad van 28 april
1973.
Dit dekreet bepaalt dat het koninklijk besluit tot vaststelling van de officidle schnjfwijze van het Nederlands bekrachtigd moot
worden bij dekreet : in Nederland zijn de
Staten-Generaal bevoegd in spellingszaken;
het is dan ook normaal dat het in ons land
eveneens de volksvertegenwoordiging is,
die de eindbeslissing inzake schrijfwijze
neemt. Dit vermijdt iedere mogelijkheid
van „sluipmoord" op onze spelling. Doze
regeling geldt niet voor de historische
namen.
* Het dekreet van 9 aril 1973 betreffende de benoeming van de leden van de
Raad van Beheer van het Uitzendingsinstituut „Belgische Radio en Televisie,
Nederlandse uitzendingen",
gaat uit van een
regeringsinitiatief.
Het vertrouwt de rechtstreekse benoeming
van de dertien leden van de Raad van
Beheer van de Nederlandse uitzendingen
van de Belgische Radio en Televisie toe
aan het Vlaamse kultuurparlement, overeenkomstig het be inset van de evenredige
verdeling der mandaten.
* Het dekreet Raskin tot instelling van eon
eigen vlag, een eigen volkslied en een
eigen feestdag van de Nederlandse kWtuurgemeenschap werd aangenomen op
22 mei 1973. In feiteging het moor om
een erkenning dan wel om eon instelling
van simbolen : „ingoud een leeuw van sabel,geklauwd en getongd van keel" als
vlag, de eerste twee strofen van de „Vlaamse Leeuw" (tekst van Hippoliet van Peene

en melodie van Karel Miry) als volkslied,
de 11de juli als feestdag. Te onderstrepen
valt dat deze simbolen die zijn van de hole
Nederlandse kultuurgemeenschap en niet
alleen van het Nederlandse taalgebied.
* Het dekreet Leo Vanackere betreffende
de Staatsprijzen voor de Nederlandse letterkunde werdgoedgekeurd op 19 juni '73.
Het strekt er toe de toekenning van deze
literaireprijzen op een stevige juridische
grondslag to vests en. Vroeger was deze
aangelegenheid slechts bij koninklijk besluit
geregeld. De bespreking in de Kultuurraad
maakte het mogelijk de tekst van de koninklijke besluiten op verschillende plaatsen
nauwkeuriger to formuleren.
* Op 3 juli werd op basis van een regeringsontwerp een dekreet aangenomen tot
toekenning van weddetoelagen aan kultuurfunktionarissen, werkzaam in erkende kulturele centra. Dit dekreet tracht aan deze
kulturele contra eenpluralistisch karakter
to geven.

ONDERWIJS
* Het dekreet Van Waterschoot van 11 mei
1973 tot oprichting van het „Collegium Trilingue" werd bekend gemaakt in het Staatsblad van 4 juli 1973. Het door dit dekreet
opgenchte „Collegium Trilingue" houdt zich
bezig met de bevordering van de didaktiek
van de Franse, de Duitse en En else taal.
Door middel van zomerkursussen verstrekt
het een bijscholing aan de taalleraars. Het
is op een interuniversitaire basisgeorganiseerd.

KULTUURPAKT
Hetpolitiek Kultuurpakt van 24 februari '72
werd op 28 ju
ni '73 door de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en op 4 juli 1973
door de Senaat in de vorm van een wet
goedgekeurd (wet waarbij de bescherming
van de ideologische en filosofische strekkin en gewaarborgd wordt).
Dezegoedkeuring neemt de traditionele
vrees we g van de ideologische minderheid
in de Nederlandse kultuurgemeenschap
voor de kulturele autonomie en opent aldus nieuwe mogelijkheden voor de eigen
ontplooring van de Nederlandse kultuurgemeenschap en voor de werkzaamheden van
haar volksvertegenwoordigende vergadering, de Kultuurraad.
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SCHROVENDE LEZERS

ENGELS OFFICIELE TAAL
Belie heeft er een vierde officiele taal bij :
het engels, een taal, die vlamingen en walenparticulier al Ian er in het onderlinge
verkeergebruiken. Blijkens een artikel van
de hand van Kees Sikkink,
getiteld „Nieuwe
Code-borden in verkeer Brussel" in de
Volkskrant van 18 juli j.l. komt er op de
borden langs de E5-we in' oostelijke richtin g achter „E5" een E te staan, volgens
de schrijver de E van EAST ! Dat het franse
EST ook met E begint is natuurlijk zuiver
toeval, evengoed als straks de S van
SOUTH en SUD samenvallen.
Zo dient het engels als smoesje om in
de tweetalige brusselse agglomeratie het
nederlands toch te weren !
MR. STAN SMEETS
WEERT

WELKE LEEUW ?
In verband met de verwijzing naar de Turkse oorsprong van de Vlaamse Leeuw in de
boeiende en objectieve bijdrage van de heer
Joris de Deurwaerder in Neerlandia nr 3,
zou ik willen aanstippen, dat de Kronieken
van Vlaanderen vermelden, dat Filips van de
Elzas,graaf van Vlaanderen, aangevallen
werd door de Syrische koning, een IsmaeHet. Filips doodde hem, nam hem zijn schild
en bannier af en zwoer, dat hi'j deze zou
blijven dragen, hi en zijn nakomelingen
(1177).
als
s re Maar... in 1162 reeds hechtte
gent, tijdens de afwezigheid van zijn vader
Diederik van de Elzas, zijn zegel met de
Leeuw, aan een oorkonde van de Abdij ter
Duinen • de kroniekschrijvers uit de 15e
eeuw (drie eeuwen na Filips en Diederik)
moeten zich verist
g
hebben ; de Vlaamse
Leeuw is i'nderdaad „ingevoerd" onder de
regering van Diederik van de Elzas, die in
1139, 1148, 1156 en in 1163 in Palestina,
hoofdzakelijk in SYRIE streed.
Het zou blijken, dat de Plantagenets (Hendrik II) in 1154 de Leeuwen in hun wapens droegen ; waren dit echter geen luipaarden ? Overigens is Hendrik II nooit in
het Oostengeweest.
— De Ismaelieten (Arabieren) en de Hebreeuwen (stammen van Jozef en Juda) voerden in hun bannieren de ZWARTE LEEUW ;
— De Ethiopische keizers hebben in hun
schild nog steeds de LEEUW van de ge-
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citeerde Hebreeuwse stammen ; zij verklaren af te stammen van Salomo, de Apogeumkoning van Palestina, en van de koningin van Sheba.
DR J. PEETERS
ANTWERPEN

LIZERBEDEVAART
Ondergetekende is nog een vol jaar lid
van het A.N.V., bijgevolg is de opmerking
die ik door middel van deze brief wi'l formuleren misschien overbodig.
Telkens weer valt het me op dat in sommige Nederlandse persknngen Vlaamse
manifestaties van nationalistische strekking
op zeer ongunstige reacties mogen rekenen.
De lJzerbedevaart in de eersteplaats wordt
vaak voorgesteld als een soort Vlaamse
uitgave van wat de Nazi's elk jaar in Neurenberg ten tonele voerden. Vaak is de
berichtgeving zo karikaturaal dat zelfs de
meest argeloze lezer er niet in trapt, maar
ongetwijfeld laat die lastertaal toch altijd
sporen na.
Derhalve ware het wellicht interessant te
gepasten tijde in Neerlandia een goed gedocumenteerd artikel aan de lizerbedevaarten te wijden. Boven zei ik reeds dat het
misschien overbodig is, omdat het onderwerp wellicht vroeger reeds in Neerlandia
is behandeld. Mij interesseert alleen maar
het uit de wereld helpen van een aantal
v
leugens en verkeerde voorstellingen i.v.m.
Vlaamse, nationalistische manifestaties door
welke organisatie(s) ze dan ook worden gepatroneerd. Een dergelijk artikel hoeft natuurlijk een idealiseren van personen, organisaties, manifestaties of tradities in te
houden ; integendeel, het gebrek aan zelfkritiek van heel wat Vlaamse nationalisten
zou daarin best tot uiting mogen komen.
lic. JAN G.F. GOVAERTS
2060 MERKSEM
De redaktie vindt dit voorstel uitstekend en
zal trachten tergelegenheid van de volgende lizerbedevaart een gedokumenteerd
artikel te brengen over de ijzertragedie en
de ijzerbedevaarten.

ONEENS
Ofschoon de verspreiding en de revalorisatie van het Nederlands mij zeer ten harte

gaan en mij dan ook tot een positieve
waarderi'ng van uw streven inspireren, toch
moet ik tot mijn rote spijt vaststellen dat
U het op een verkeerde boeg gooit, doordat
U in ons land(Belgie = Zuid Nederland)
per se van Brabanders en Limburgers
„Vlamingen" wil maken en van hun regionen
„Vlaanderen". Gelieve te noteren dat dit
slechts een voorbijgaand volkspsychologisch
verschijnsel is, dat kunstmatig opgefokt
wordt door Vlaams-nationalistischepolitici
(o.a. de Volksunie) doch dat helemaal
vreemd is aan de realiteit. Net zo vreemd
als wanneer Nederlandse Limburgers en
Brabanders tot „Hollanders" zouden worden
gepromoveerd. lk geloof dat dergelijke geforceerde situatie zich toch vroeg of laat
moet wreken.
Dit alles om U te verkiaren dat ik, ofschoon
aktief in depro-nederlandse beweging, het
helemaal niet eens ben met de vlaamsnationale beweging van het huidige ogenblik, vertegenwoordigd door de Volksunie
en uw correspondent De Deurwaerder.
DR. H. JANSSEUNE
ANTWERPEN
POSITIEF
lkgeloof niet dat het veel aarde aan de
dijk brengt een aktie voor beter taalgebruik hoofdzakelijk negatief aan te pakhen door er nagenoeg uitsluitend op te
wizen wat fout is, wat aanstellerij is en wat
de spuigaten uitloopt. Zinvoller en doeltreffender, maar wel moeilijker zou het zijn
met(lijsten van) Nederlandse alternatieven
uit tepakken en die aan de betrokkenen te
bezorgen.
J.d.V. Gent.
Wij zijn het met u eens. In ivi jos tI g. end nummer brengen wij een eerste

RECHTZETTING
In ons vorig nummer is een belangrijke
bijdrage verschenen van de hand van Hans
de Vries Reilingh over Dr. H. van der Wielen. Bij vergissing viel de ondertitel weg,
die luidde : „In mijn persoonlijke herinnering". De lezer zal gemerkt hebben dat de
bijdrage een aanspraak maakte op biografische volledigheid maar dat het een
benadering vanuit een persoonlijk contact
betrof.

ONTDEK DE TOP3OURNALIST(E)

ANV-prijsvraag voor jongeren 1973
Evenals in 1972 organiseert de Werkgroep
van 'on ere leden van het Algemeen Nederlands Verbond een opstelwedstrud voor
leerlingen van middelbare scholen in Nederland en Vlaanderen, onder het motto
„Ontdek de topjournalist(e)", met dit verschil dat het thansgeen wedstrijd is voor
redacties van schoolkranten. Alle scholieren kunnen er derhalve aan meedoen.
Hetgaat ook thans om twee roe en van
leerlingen ; scholieren van 12 tot 15 jaar
en van 16 tot ongeveer 19 jaar. De aanduiding van de leeftudsgrenzen is niet meer
dan een richtlijn. Immers, men kan er net
onder, ofprecies boven zijn. De indeling
in leeftijdsgroepen berust op het feit, dat
de ene opgave moeilijker is dan de andere.
Omgekeerd gezegd, dat van de leeftijdsgroepen is uitgegaan bij het vaststellen
van de opgaven.
Groep I - leeftijd 12 tot 15 jaar.
De opgave Iuidt, evenals bij de pnisvraeg
van 1972, het schrijven van een reisverhaal
over de indrukken die men, als Vlaamse
scholier, in Nederland heeft opgedaan en
als Nederlandse scholier, in Vlaanderen.
Het ma g ook een zelf bedacht verhaal zijn,
hoewel 'lever niet. Immers, wat werkelijk
isgebeurd loont zich beter om op papier
te zetten.
Groep II - leeftijd 16 tot 19 jaar.
Voor dezegroep geldt ook een reisverhaal
(als bovenbedoeld) als opgave, althans
men ma g een reisverhaal inzenden. Ook
kan, evenals bij de vorige wedstrijd, een
keuze wordengedaan. De onderwerpen
luiden :

a. „Wat leert min
school in Nederland
J
over Vlaanderen ?", voor Nederlandse
scholieren ;
b. „Wat leert min
i
school in Vlaanderen
over Nederland ?", voor Vlaamse scholieren ;
c. „Vlamingen kijken naar Nederlandse
televisieprogramma's" , voor leerlingen
uit Vlaanderen ;
d. „Nederlanders kijken naar Vlaamse televisieprogramma's",
leerlingen
voor
Lilt Nederland.
Bij de laatste twee onderwerpen wordt aangetekend o.z. dat deze televisieprogramma's niet overal kunnen wordengevolgd.
Voor de ontvangst van de Vlaamse programma's lit de grens ongeveer tot aan
de lijn Rotterdam - 's Hertogenbosch, derhalve in de zuidelijke provincies en Zeeland is de BRT te ontvangen. Omgekeerd
is het ook niet mogelijk in geheel Vlaanderen de N.O.S. te ontvangen.
De tekst dient in 3-voud(ongeveer 2 tot
5 bladzijden kwartoformaat, liefst getypt)
vOOr 1 januari 1974 ingezonden te worden
aan :
Verbondsbureau A.N.V., Surinamestraat 28,
Den Haag, of Kultuurraad voor Vlaanderen,
t.a.v. de heer M. Cantrijn, Jan van Rijswijcklaan 28, 2000 Antwerpen.
De uitslagen worden in het begin van 1974
door een jury bekend gemaakt en de bekroonde stukken in „Neerlandia" opgenomen. Voor elk van degroepen wordt een
hoofdprijs vastgesteld ; een 3-daagse refs,
of naar Nederland, of naar Vlaanderen,
voorts worden boeken beschikbaargesteld
als aanmoedigingspnjzen.
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VERSTAANBAAR NEDERLANDS

„Miljoenen Nederlanders leven in een land,
waar een voor hen vreemde taal wordtgesproken, zodra het gaat om andere dan de
meest alledaagse din en. Dat wil zeggen :
bijna altijd wanneer het gaat om zaken
van algemeen belang" (Sal Witteboon).

Staatssecretaris Schaefer, die in het nieuwe
Nederlandse kabinet voor het beleid van de
volkshuisvesting verantwoordelijk is, is een
man naar mijn hart. Hi' beseft tenminste
het nut van eengoed taalgebruik. En dat
kan, helaas, niet van iedereen wordengezed. In juni kondigde hi' de samenstelling
van een „woordenlijst" aan. In die list
worden verklaringen van ambtelijke termen
opgenomen. „De Nederlanders moeten in
degelegenheid worden gesteld om de aanwijzingen van het departement wat beter
te kunnen begrijpen", aldus de bewindsman. Het lid van de Tweede Kamer voor de
CHU, de heer Tolman, vreesde dat de
staatssecretaris te veel hooi op de vork
nam. Waarom kunnen de stukken, die het
departement verlaten, niet direct in een begrijpelijke stijl worden geschreven, vroeg
hi' zich af. Ook daarmee werd blijk gegeven
van een ongerustheid over het taalgebrutk
in overheidskringen.

Wanneer men de toelichti'ng van staatssecretaris Schaefer op zijn voorstel leest,
dan ontkomt men niet aan de indruk dat
hij het een beetje gezocht heeft in de overdnjving. Waarschijnlijk is dat opzet geweest om zijn pleidooi kracht bij te zetten.
De tekst luidde : Ten behoeve van de diverseparticipanten (zowel in de administratieve als de justiciabele sfeer) aan het
proces van urbane mlieurevisie is in voorbereiding een brochure, waann een kort
exposé zal worden gegeven van alle aspecten van bovengenoemd proces. Mitsdien
zullen expliciet aan de orde komen : de
rehabilitatie, regeneratie, renovatie casu quo
amovering van het existerende woningbestand, benevens de reconstructie van de
urbane infrastructuur en de implicaties van
bovengenoemd revisieproces, voor zover
deze althans de economische, sociaal-culturele, educatieve en transportfunctie van
de city regarderen. In deze brochure zal
tevens een korte dictionaire worden opgenomen".

„Miljoenen Nederlanders leven in een land,
waar een voor hen vreemde taal wordt
gesproken". Inderdaad, Witteboon had gelijk
en zijn uitspraak heeft aan kracht niets ingeboet. Als hoofdredacteur van de RadioNieuwsdienst, met een lange en dike ervanng, wist hi' waarover hi' sprak.
Het Nederlands is een rijke taal. In vele
gevallen is het gebruik van vreemde woorden dan ook totaal overbodig. Er schuilt
zelfs eengroot gevaar in. Het bezigen van
onnodig vreemde woorden is niet meer en
niet minder dan hetplegen van een aanslag op de taalzuiverheid. En wie de taal
aantast ondermijnt op hetzelfde moment de
belangrijkste steunpilaar van de Nederlandse cultuur. Vandaar ook, dat velen het de
politicus dr. Drees jr. kwalijk hebben genomen toen hi'j in het openbaar aanraadde
het Engels, in de plaats van het Nederlands, voortaan tegebruiken.
Het Algemeen Nederlands Verbond zette,
enkeleJaren geleden, naar aanleiding van
hetgewraakte euvel het sein op rood. In
een brief aan de toenmalige minister-president, waarvan afschriften werdengezonden aan de Staten-Generaal en deers,
werd de verontrusting over het toenemendegebruik van onnodig vreemde woorden
uitgesproken. Een list met vreemde woorden, verzameld aan de hand van het doornemen van overheidsstukken — met vermelding van daarvoor passende Nederlandse uitdrukkingen — vormde het bewijsmateriaal.
Het verbond, overigens helemaal geen
gezelschap van taalzuiveraars, wilde allerminst de schoolmeester uithangen. In de
brief werd er voorts de nadruk op gelegd,
dat een dergelijk taalgebruik in ernstige
mate tekort doet aan degenen, die over een
minder rijke woordenschat beschikken. lk
zou het met een vreemd woord willen aanduiden, dat iedereen in deze tijd drommels
g
oed begrijpt : „discriminatie".

In een onderhoud met de minister-president
werd de strekking van de brief nogmaals
toegelicht. De inhoud vond begrip. Ook de
staatssecretaris van binnenlandse zaken van
destijds zou er aandacht aan schenken.
Nochtans bleef een bijval over de gehele
linie van bewindslieden, politici en ambtenaren uit. Het Verbond had ook niet anders
verwacht. Gewoonten zijn hardnekkig !
Het optreden van staatssecretaris Schaefer
bewijst, dat het probleem niet geheel en
al uit hetgezichtsveld van de overheid is
verdwenen. En hetzelfde kan van eenpoging van de voorzitter van de Tweede Kamer, dr. A. Vondeling, worden gezegd. De
laatste nodigde in het voorjaar een aantal ambtenaren van de hoe colleges van
staat en van de departementen, gelijk mede
vertegenwoordigers van de parlementaire
pers en van particuliere organisaties als het
Algemeen Nederlands Verbond uit tot een
gesprek over het taalgebruik in overheidsstukken. Men kwam tot de slotsom, dat er
bij vele overheidsinstellingen richtlijnen voor
zuiver taalgebruik bestaan. Maar over en
weer bleek men daarvan onkundig. En de
naleving van die voorschriften het volgens
velen ernstig te wensen over. Inmiddels is
degespreksgroep tot een commissie „Duidelijke Taal" uitgegroeid.
Zodra de zaken van algemeen belang aan
de orde komen neemt men of vreemde
woorden in de mond, of vertrouwt die toe
aan hetpapier. De voornaamste taak van
de overheid is juist de behartiging van het
algemeen belang. Het lijkt mij raadzaam de
tekst van Witteboon keurig in te lijsten en
vooral op overheidskantoren, maar ook elders (!) aan de muur te spijkeren. Wat aan
de wandgeschreven staat beklijft steviger
dan wanneer het in een voorschrift staat
vermeld. Of andersgezegd : De vermaningen op de aanplakborden, op bijna alle stations, om het vloeken achterwege te laten
hebben, naar ik veronderstel, meer uitwerking dan alle donderpreken op de zondagen van een jaar.
GEERT GROOTHOFF
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Strijd voor
verstaanbaar Nederlands
De oproep van de redactie aan de lezers
eens uit te kijken naar opschriften in vreemde talen op uithangborden en naar uitheemse teksten in folders en andere reclamegeschriften heeft gehoor gevonden. De redactie ontving zowel brieven als voorbeelden vangehekelde opschriften en teksten
uit allerlei plaatsen. Voor nieuwe inzendingen houdt de redactie zich aanbevolen.
De navolgende voorbeelden kwamen op de
red terecht, waar een keuze uit
werdgedaan :
Kapperszaken : Maison A,B,C, (vult u maar
in), Salon Americain, Hair Shop, Ladies
Hairschopal,
Coiffures.
, Maison
Roy
Stomerijen (reiniging kleding) : Cleanerette,
Dry Cleaning Center, Dry Cleaning Corner,
Dry Cleaning Service, Dry Cleaning Shop,
One Hour Cleaning Service (!), The Super
Cleaner.
Voor een avondje uit, een kopje koffie of
een etentje : Americain, Bassel House,
Black Horse Bar, Blue Angel, Butler,
Ceasars' Place Bar, La Cigogne, The come
back bar, The Continental, Cosy Corner,
Duc, Le Gentilhomme Grill-bar, Golden
Le
Bar, Golden Key, Brooklyn, De Mille, City
Bar, Corner House, Cox bar Dutch Bode a, International, Jockey Club, King's
Club, King's Road, Little Come-inn, Paddock, Pantucky-Auto-Grill West 0), West
End Bar.
Voorbeelden van boekhandels : Pockethal
Voo
,
Walk in.
Autohandel, autofinanciering e.d. : Big
Wheel (bedrijf dat onderdelen verkoopt),
House of safe cars (verhuur), Alesco Interleasing, Safety First (rijschool), Inter
Rent, Avis Rent a Car.

UIT HET HART
Uw artikeltje „Strijd voor verstaanbaar Nederlands" in „Neerlandia", Iaatste aft., blz.
62, is me uit het hart gegrepen. lk stuur
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ter illustratie van hoever snobisme kan
u
gaan bijgaand briefje van ELSEVIER, dat
als nederlandse uitgeverij aan een nederlandse boekhandel een engels briefje stuurt!
Zotter kan het waarschijnlijk niet. Van mij
mag u het euvel met naam en toenaam
vermelden.
PROF. DR. P.C. PAARDEKOOPER
EINDHOVEN
POTSIERLIJK
Uw vraag om voorbeelden van overspoeling van vreemde woorden op Nederlands
grondgebied.
het buitenland , vooral in de havensteden,
In
duidt een vreemdtalig opschrift meestal op
een verdachtegelegenheid, van kroeg tot
atrozenbordeel. In de Nederlanden is het
m
andersom.
lk woonde 30 jaar te Brugge en zag en
hoorde er heel wat dat in het raam van
uw veldtochtpast.
Gebruik van eigen taal stemt de toerist
vriendelijk. In de tijd der tweetaligheid
zag ik te Brugge op de hoek Steenstraat 't Zand : Arrèt du tram - Stilstand. Een
Engeisman las de tekst en zei lachend tot
zijn vrouw : zijn die Vlamingen geen grappigaards I In lasts van Standstil ze en
ze Stilstand. Het was voor hen een toeristische eigenaardigheid.
Een Hollander hoorde ik in 't frans vragen
of er lets merkwaardigs te zien was in de
0.-L.-Vrouwkerk. De koetsier zei : owie,
den tombeau van Sarel den Temereir. De
toerist vond het koddig hoewel hi' 't Graf
van Karel de Stoute ook zou verstaan
hebben.
Ook te Brugge wilde een hotelier kianten
lokken met het klassieke Venise du Nord.
Hi' lie een ijzeren bordje aanbrengen dat
aan een kettingje bengelde met de benaming „Au Nord de Venise".
Er zijn meer potsierlijkheden die landschap
en stadsbeeld schenden, zoals te Deinze
(0.-VI.) „Café des Nations", „Café de la
Paix", „Café de la Bourse van Gent tot
Maastricht", en „Café Walton" te Kruishoutem, Stwg. op Oudenaarde, enz.
Er is nochtans kentering ten goede maar
het gaat langzaam. Met het opdoeken van

Dom-Vlaanderen komt ook dat van SchijnVlaanderen.
Te 's Gravenbrakel in de Henegouw, nu
pte ik of in
,
officieel Braine-le-Comte
state
de „Taverne Royale de Charleroi". lk sprak
Nederlands en de kelner, de waard en de
waardin spraken Brabants getint Vlaams.
Verwonderd vroeg ik uitleg. Antwoord :
„Ja, mijnheer, hier te Brake! is 't effenop
Vlaams van binnen en frans naar buiten".
ik zat immers op koloniaal veroverde grond
waar Enghien Eden en is, Tubize Tweebeek,
Henn ores Henewiers, bezuiden de verschoven taalg rens, waar de taal der vad
er en, binnenshuis soms nog weerklinkt.
G.J. BAERT
HASSELT

AKTIE GERECHTVAARDIGD
Naar aanleiding van uw artikel in „Neerlandia" over de vele opschriften in vreemde talen op uithangborden geef ik u onderstaand lijstje voor publikatie ; het betreft café's in Alkmaar. Let u wel op, het
zijn niet alleen benamingen in het Frans of
Engels, maar ook in goed en oorspronkelijk
Nederlands :
Midway Bar, The Old Dutch, Berry Pup,
Dancing Club Seven, Café-Bar Discotheek,
Disco Circus, The Railway Bar, Café-Taverne Sir Edwin, La Strada, Dupassage,
The Corner,
en

De Bierkelder, De Hertenkamp, Houtzicht,
Marktzicht, De Rustende Jager (een prachtige naam), De Dertien Balcken (oudNederlands), De Spieghel, Het Gulden
Vlies.
lk hob de indruk dat gemiddeld in Nederland de he van de café's, bars en logemen ten, liever een franse, en else
of italiaanse benaming heeft. Een voldoende bewijs voor de rechtvaardiging van uw
actie.
T.U.
BERGEN-BINNEN (NH)
GEWICHTIGDOENERIJ
Met instemming heb ik uw stukje in „Neerlandia"gelezen waarin u oproept voor ver-

staanbaar Nederlands tepleiten. lk wens u
sterkte. Maar ik vrees dat u tegen windmolens vecht. Er is een latijns spreekwoord,
dat in het Nederlands luidt „De wereld wil
bedrogen zijn". In de plaats waar ik woon
wemelt het van vreemde opschriften op
winkelruimten, inderdaad op uithangborden,
zoals u schrijft, in folders en reclamebladen. En zodra iets in een vreemde taal
wordt aangeprezen, vliegt men er op af.
Wanneer u dan ook spreekt over „gewichtigdoenerij" is het gelijk geheel aan uw
kant.
MEVROUW IL DE JONG
UTRECHT

BARBARISMEN
Mijn grote dank voor uw streven het Nederlands te zuiveren van allerhande vreemde woorden. Vergeet u evenwel de overige
„barbarismen" evenmin. Wij in Limburg weten maar al tegoed wat „germanismen"
zijn.
DRS. H. TH. L. V. M.
SITTARD

ONVERKOOPBAAR
Mr. A.C. van den Brand,
kantonrechter te
Wageningen schreef aan de redactie een
uitvoerige brief waarin hi hulde bracht
aan het streven om de strijd voor verstaanbaar Nederlands aan te binden.
Hi' noemt dan in zijn brief enkele opmerkelijke staaltjes, ontleend aan krantenberichten :
„Men wil via zijn sigarettenmerk duidelijk maken, dat men tot een bepaald
soort mensen behoort, zoals men dat
ook doet bij de keuze van zijn auto.
Kenmerkend is in dit verband,
dat een
sigarettenpakje met een Nederlandse
naam niet verkoopbaar is. Een van de
tiengeboden voor de sigarettenfabrikant
in Nederland blijkt voorts te zijn om op
het sigarettenpakje vooral geen Nederlandse woorden tegebruiken".
(„Arnhemse Courant")
Een fabrikant van visconservenblikken
vertelde, dat hi' op biikjes met scharpastei als inhoud, ook „scharpastei" op de
buitenkant vermeldde. De blikjes bleken

onverkoopbaar. Zodra hi' als opschrift
g
ebruik was aan maken van de tekst.
„pâté de limande" vlogen de blikjes
achter elkaar de fabriek uit.
Mr. Van den Brand schrijft voorts : „Ik geloof, dat inderdaad de verzaking van het
Nederlands bij de aanduiding van allerlei
goederen, die fabrikanten aan de markt
brengen, het verdiende loon is voor ons
karakterloze yolk, datgeen gelegenheid
schijnt te willen laten voorbijgaan om de
wereld te verkondigen dat het --inzonderheid in de wijze, waarop het met zijn taal
omspringt — van elk gevoel van eigenwaardegespeend is. Geen wonder, dat
Deens, Noors en Zweeds meer erkenning
in het buitenland vinden dan Nederlands
ik heb enige malen in Denemarken en de
Scandinavische landengereisd en merkte
dan telkens op, hoeveel meer liefde en
eerbied voor zijn moedertaal men in deze
g
landen aan de dag let
dan in ons land.
Daargeen winkelstraten, die de bezoeker
zouden doen wanen in een En else stad te
zijn".
Mr. Van den Brand is overigens van oordeel, dat de overhead op dit stuk van zaken ook niet vrij is te pleiten van schuld.
Waarom moest kweekschool veranderd worden inpaedagogische academie en lager
onderwijs is basisonderwijs. Waarom bij
een wijziging van de Wet op de Rechterlike Organisatie het ambt van gerechtsauditeur in te voeren en waarom niet het Nederlandsegerechtstoehoorder te gebruiken ?

SMET OP BRUGGE
In de „Gazet van Antwerpen" verscheen,
kort na de oproep in „Neerlandia", een
ingezonden stuk in de rubriek „Wat lezers
schrijven" over hetzelfde euvel.
H.S. schrijft : „Op de markt van Brugge
met het statige Belfort zijn er vele café's
en restaurants die opgetrokken zijn in de
oud-Vlaamse stijl, die werkelijk van die
markt iets stemmas maken. Maar een ding
staat er als een tang op een varken : al
de uithangborden en de namen van die
drank- en eethuizen zijn êentalig Frans.
In andere landen zou men de sfeer van
zo'nplein verhogen door de namen van die
zaken in eigen taal te houden, maar hier

vermoordt men de ziel van een Vlaamse
stad door reclame te maken in een taal,
waartegen men in de beginperiode van
Brugge gevochten heeft, aithans teen de
vertegenwoordigers ervan, om de eigen aard
niet te verloochenen. Maar nu, waar is der
vaderen fierheid ?"

SIMPELE ZIELEN
Het kost mijgeen moeite om mij in uw gedachtengang ten aanzien van de noodzakelijkheid om de taal zuiver te houden, te
verplaatsen. Integendeel. lk juich uw streyen dan ook toe. Hoewel ik mij dikwijls
afvraag, of er werkelijk iemand is aan te
wizen die zijn taal feilloos spreekt en
schrijft.
Aan hetgebruik van vreemde woorden en
het bezigen in boek of krant van uitheemse termen, of het schilderen van opschriften in vreemde talen op uithangborden,
g
aat nog een andere kant schuil. U heeft
daarap zijdelings gewezen, maar met een,
naar mijn bescheiden mening, niet geheel
juiste opmerking aan het slot.
U schrijft : „Simpele zielen willen in een
charcuteriegraag wat meer betalen dan bij
de spekslag,
er nietwaar ? Maar een nuchter
denkend mens hoeft daar niet in te trappen".
Welnu, met het laatste ben ik het oneens.
Het zijn heus niet altijd de „simpele zielen"
die lets meer willen betalen. Sterker nog •
het zijn vaak de mensen „van stand" —
die door de maatschappij als zodanig worden aanvaard — die bewust niet alleen het
artikel kopen, maar ook en vooral de naam.
De wereld van de reclame houdt daar rekening mee. Het blijkt vele malen dat wanneer
een herenmodezaak in Nederland zich met
een en else naam tooit en dan Iiefst nog
wordt aangekleed met foto's van deftige
lords in jachtkostuum en van schilderachtige
kastelen aan de wand, degewone man er
niet zal komen. Maar de man met de gevulde beurs is er klant. Hi' kan er mee pronken om te zeggen waar hi' zijn kleren koopt!
Al weet hi' dan ook dat een pak van dezelfde kwaliteit in eengroot kledingmagazijn aan de overkant is te krijgen voor 10%
minder inprijs.
R.L.
HUIZEN (NH)
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NEGENDE CONGRES „ONZE TAAL"
Bij het bevorderen van goed Nederlands
taalgebruik en van een gezond taalbesef
heeft hetgenootschap „Onze Taal" uitzonderlijke verdiensten verworven.
Het Genootschap „Onze Taal" hield op zaterdag 27 oktober in Utrecht het negende
congres. Het onderwerp luidde „Taal om
mee te Ieven.-Het onderwijs in de Nederlandse taal." Dr. J. Naeff, inspecteur voortgezet en. voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs sprak over het yak Nederlands
op de scholen waar genoemd onderwijs
wordtgegeven. Drs. A.K. de Vries, wetenschappelijk medewerker pedagogische instituut R.U. in Utrecht behandelde het onderwerp „Taalonderwijs in de eerste kinderjaren". De heer P. Dekker, Ieraar Pedagogische Akademie te Nijmegen, hield
een inleiding over „Nederlands op de basisschool" en de heer J.C.A. Bakkers, leraar aan de L.T.S. van Oudenbosch over
„Nieuw taalonderwijs in de lagere technische scholen" en de heer P.H.S. Batelaan, leraar aan de Stichting Opleiding Leraren over „De voorbereiding op het geven van onderwijs in de taal waarmee we
moeten !even."

Journalist hekelt
misbruik Engelse woorden
De Friese journalist Willem Ste en hekelt in de „Leeuwarder Courant" van 3 auustus jl. het gebruik van allerlei vreemde
g
woorden op een rake en humoristische wijze. In het bijzonder stelt hi' het dwaze gebruik van Engelse woorden aan de kaak.
Wat hi' schrijft willen wij, in dit verband,
onze lezers niet onthouden, omdat het ook
volkomen naar de inhoud in overeenstemmin g is met wat wij in het vori'ge nummer
van Neerlandia"
„schreven :
Vooral de laatste jaren is er plotseling een
geweldige opkomst van het Engels te constateren. Vooral ouderen, die niet in degelegenheid zijn geweest lets van die taal te
leren ergeren zich er groen en geel aan.
Diegroep is kennelijk niet belangrijk. Als
de jeugd het maar leuk vindt. En dat doet
de jeugd.
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Ze danst — of wat daar voor doorgaat —
op muziek en zang van Monique and the
Saints, Rita and the Golden Five, Tina and
the Seaset. Of eenvoudiger op muziek van
The Drive-in Shows. Men vertoeft in bardancings, aan eatcounters en op campings
en vraagt subsidie voor Why.
Eigenlijk pure nonsens, dat je zo maar een
taal overboordgooit om de poort wijd open
te zetten voor het Engels. Als het nog
even doorgaat kan men de stria voor het
behoud van het Fries wel opgeven en
alle aandachtgaan richten op het Nederlands, — dat ook door ouderen — kankerig wordt aangevreten door part-time jobs,
full-professionals, short-stay-homes, yachtcharting, overhead-projectors, carports,
marketing-officers, managers, society-kaarsen, wordpressors, service, sales-promoters, Sneek-promotion, Heerenveen-promotion, know-how, flower-power, love-seats,
house-coats, all-risk en all-in, old-inns en
new-directions, power en laserstraal, houseboats en coffeeshops.
Rijdend door Irnsum zie je plotseling een
levensgroot bord staan met „Shipbuilders",
terwijI — oh tegenstelling — het dorp er
juist prat op gaat niemand minder dan „us
Atsje" tot de ingezetenen te mogen rekenen. Het is tegek, gewoon. In Sneek wonen „sailmakers", in Leeuwarden staat een
„flowershop", in Elahuizen een „skippershop". In Staveren maakt men „motorsailers", in Akmarijp „Seahorses", en elders in Nederland „cabincruisers en daycruisers". Om maar niet te spreken van de
Black-horse"-bar in Menaldum en van een
firma uit Elst, die zijn tomatensaus verkoopt onder de naam : „Hot ketchup, exciting, new, spicy, havor, made from famous
Heinz tomato-ketchup with added spices.
Some like it hot". Gewoon te koop bij de
Spar overigens. Om het do 'e van en op
de fles te krijgen is men wat guller met
aanduidingen: „Close-open", „Dicht-zu-auf",
Fermer-ouvrir". Ga er maar aan staan.
„
Het is duidelijk, men raakt kennelijk uitgekeken op het Nederlands. Wie met zijn tijd
meegaat moet over op Engels, moet gaan
wonen in drive- and sail-in woningen, moet
vacantie houden op een cruise-ship, een
penalty nemen en een corner, of de keeper
en de back in de clinch nemen.
Je komt natuurlijk ook flink „in" met een
swimming-pool achter je home of air-conditioning in de lounge of je opwerpen tot
local-leader, steak-house-exploitant of left-

wing van het team. Misschien raak je als
lady-speaker ook niet achterop of als bookmaker, of als driver, of als salesman van
de in „Holland"gemaakte „Caballero, an
extremely mild cigarette, firmily filled with
ripe an aromatic tobaccos" of van Peter
Stuyvesant met de „miracle filter" en samengesteld uit „
rich choice tobaccos" alzo
p to
leidend tot „the internationalpassort
smoking pleasure ; es draw, more flavour,
more satisfaction". Peter Stuyvesant geboren engewiegd in Wolvega, maar ook de
man, who founded New York in 1653".
U houdt het niet voor mogelijk, maar het
staat allemaal op de pakjes, die wij ons
argeloos in de handen laten drukken. Nog
even en de Beerenburg wordt ook aangeduid als„medicinal and made after a development of many years”.
Kan men nu niets anders dan eigentijdse
din en aanduiden met Engelse namen. Is
er dan niemand meer, die de moeite wil
nemen de eigen taal uit te breiden door
scheppend bezig te zijn. Misschien wel,
maar zijn of haar stem wordt te weinig gehoord. Men vergroot liever de afstand tussen bevolkingsgroepen, door te laten blijken, dat men net een ietsiepietsie meer
weet dan een ander. En maar lachen als
iemand „service" uitspreekt als „servies".
Leve de vooruitgang.
WILLEM STEGENGA

Een Nederlands journalist
in Brussel
De Nederlandse journalist en deskundige op
hetgebied van het vervoerswezen, de heer
R.M. Nieman uit Nootdorp, schreef in februari 1973 in „Beroepsvervoer" in de rubriek „Brusselse Salonnotities", onder de
titel „De Bel en en hun Taal", een kostelijk
stukje naar aanleiding van zijn bezoek aan
de tentoonstelling van vrachtwagens in
Brussel. Wij zijn de heer Nieman erkenemming
dat we enkele
telijk voor zijn
toest
van zijn notifies mogen overnemen.
„Als je dan denkt in de enorme Brusselse
expositiepaleizen bij het Heyselstadioin als
Nederlandse journalist op een gelijke ontvangst te kunnen rekenen, als die welke
de vakbroeders uit Wallonie, La Douce

France en Suisse Romande ten deel vallen,
dan heb je het mis. Wij doelen hier op de
voertaal, die wordtgebezigd — en dient te
wordengebezigd — in de officieel Vlaamstalige gemeente Strombeek-Bever in de
Brusselse agglomeratie, waar het tentoonstellingsterrein is gelegen.
Wij arriveerden daags voor de opening op
hetparkeerterrein („parking" heet dat daar)
voor de linkervIeugel van het hoofdgebouw : bijna een vaste plek na vrij talrijke
bezoeken. Nu is het bepaald niet zo, dat
wij een hekel hebben aan de Franse taal.
Integendeel, van de Europese- en wereldtalen is Frans degene, die ons, merle op
emotionelegronden, het meest na aan het
hart Ii t.
Parkeerterrein voor de linkervIeugel dus.
Door een zijdeur binnen. Je loot direct tegen de ruime DAF-stand op, waar een heer
van romaanspostuur in Vlekkeloos Vlaams
uiteenzet,
hoe het allemaal in elkaar steekt
met al diegamma's en typen, die DAF op
de markt brengt.
Bij EBRO was men bezig met een slokje
(en meer) en een ha 'e voor persvertegenwoordigers, vermits dit Spaans vrachtautomerk voor het eerst zijn opwachting ging
maken bij de Belgische kopers. De aanwezige Spanjaarden spraken „slechts"
Frans, maar een representant (mooi woord)
van Beers-Zwolle bediende zich van zijn
eigen taal.
Bij het Britse merk FODEN was alles donker, het nieuwste model was keurig of edekt, maar aangetrokken door de Franstalige mededeling dat deze wagen is uitgerust met een Rolls-Royce-motor, poogden
e nemen
in de cabine.
wij een nader kijkje
t
Wij werden bijna weggefloten door een
francophone heer, die als een soort Cerberus naar voren stoof uit de krochten van
de duistere stand.
Verder dan maar naar de encyclopediestand van Elsevier-Sequoia-Brussel. Hoog
Nederlands van het zuiverste water... op de
opschriften. Bij de luxe stand van PEGASO
waren Spanjaarden bezig de ramen te ver-

anderen in kristal, terwijI een blonde poteling een Hispano-Suiza-bus anno 1920
een laatstepoetsje gaf ... „'t Is maor da ge
wet dat die bussen in vroeger Jaren gans
aanders waoren, menier", een mededeling
die werd afgesloten met een knipoog.
Voort dan maar naar de machtige VOLVOstand, waar alle, maar dan ook alle borden
waren voorzien van tweetalige uitleg en
verklaringen : Frans naar het publiek gekeerd en Vlaams slechts zichtbaar en leesbaar voor hen, die er een nummertje gymnastiek voor over hadden om van de tekst
kennis te kunnen nemen.
Neem dan diegroene, opgepoetste gevechtswagens op rupsbanden bij British
LEYLAND. Voor deze firma kennen de inkopers van het Belgische leer maar een
taal, en dat isgeen Vlaams.
Verder maargedwaald langs de aluminium
kipinstallatie van EDBRO, via een zijsprongetje naar de „Break"-modellen van CITROEN naar het honk van de Belgische
wegvervoersorganisatie NBFBV (Nationale
Belgische Federatie van Baan Vervoerders),
die ingoed Waals FNBTR (Federation Nationale Beige des Transports Routiers) heet.
Kijk, die organisatie slaagt er in zich strikt
neutraal op te stellen in de taalstrijd, die
Belie en de Benelux nog altoos verscheurt.
Maar dan ook strikt neutraal. Hun voorzitter, de heer R. van Daele, een West-V1amin g uit de Franstalige gemeente Mouscron (Moeskroen) spreekt gelijkelijk beide
talen en de organisatiefuncties zijn goudeerlijk verdeeld tussen Vlaams- en Waalssprekenden ... Het honk van onze Beli'sche zusterorganisatie was nog onbemand
g
op dat moment, maar wel tweetalig qua uitmonstering. Een levenskwestie overigens
voor zo'n organisatie in zo'n land !
Dan maar naar de „perskamer" om mijn
„geloofsbrieven" te presenteren. Dat geschiedde via een omweg langs de ruime
stand van VOLKSWAGEN, waar men juist
op dat moment blijmoedig het glas hief
op de constatering dat het dieptepunt in
de keververkopen was gepasseerd... Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Engels.
Je kon er spreken wat je wilde, zelfs Duits.

Deperskamer. „Is de heer Le Roy aanwezig?" „Non, monsieur Le Roy nest pas
ici, it est sortipour le Gilton (bedoeld is
hier het Hiiton-hotel, maar in zuidelijk Europa vlot het nog niet zo erg met de uitspraak van de H). „Spreekt een van de
dames Nederlands ?" insisteerden wij.
„Non, nous ne parlons que le Francais". In
het Frans wilden wij toen onze nude perskaart van „het" bedrufswagensalon van
twee jaar geleden inwisselen voor een nieuwe. Er werd een schiergepensioneerde,
correcte en francophone heer bijgeroepen,
die me te verstaangaf dat wij met die
kaartgeen informatie(materiaal) konden krijgen, Iaat staan een nieuwe perskaart en
dat wij beter de plaat konden poetsen, omdat wij hier niets te maken hadden. Dat
hebben wij toen ook gedaan. Aan een donker besnord mannetje, dat buiten de perskamer bezig was de rode kokosmatten met
een bezem te ontdoen van ongerechtigheden, vroegen wij in het Vlaams naar de
dichtst-bijzijnde uitgang...
Het was maargoed dat de tweetalige persattaché Jean le Roy van het Auto-, Motoren Rijwielsalon te Brussel ons die avond
met eengracieus gebaar ontving op de
feestelijke ontmoetingsavond, die hij in een
der zalen van het Brusselse Hiltonhotel
voor alle Belgische en buitenlandse journalisten had bete d. Een avond, die ons dat
nummertje taalstrijd in de perskamer deed
vergeten. En vergeven. Want het is die
tragisch voor onze gewaardeerde zuiderburen dat de Vlaamse verkeersborden in
het zuidelijk deel van de Brusselse agglomeratie worden besmeurd met teer, dat
Franstalig geadresseerde brieven uit Nederland eerder aankomen dan de Nederlandstalige geadresseerde, dat Noord-Statie niet
mag en Gare du Nord wet, dat men bij de
douanebepalingen van Waalse zijde lak
heeft aan de Benelux-overeenkomst en dat
de aanleg van een internationale luchthaven voorgezamenlijke rekening alleen
maar zal afstuiten op het gegeven dat de
Belgische nationale luchthaven Zaventem
in Vlaamstalig gebied lit".

R.M. NIEMAN
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MILIEUPROBLEMEN IN DE LAGE LANDEN

Milieuproblemen in Benelux-verband bespreken is vrijwel uitgesloten. Inderdaad, tussen de drie lidstaten,
Nederland, Belgie en het Groothertogdom Luxemburg
bestaat geen enkele overeenkomst in verband met
leefmilieuproblemen.
Het ware dan ook wenselijk dat dergelijke overeenkomst tot stand kwam in de zin zoals een door ons
ingediend parlementair voorstel dat voorziet in de
oprichting van een Permanente Internationale Commissie voor het leefmilieu.
Intussen heeft Nederland — zeer terecht trouwens —
bezwaren geopperd bij de verontreiniging van het
Kanaal Gent-Terneuzen, de verontreiniging van de
Zeeschelde, toe te schrijven aan de Belgische Industrie, en de inplanting van een petroleumraffinaderij
te Ternaaien, juist beneden de Belgisch-Nederlandse
grens. Wij zullen dan ook de toestanden in de landen
afzonderlijk bespreken.
MILIEUPROBLEMEN IN BELG1E

Water
Belgie beschikt over een wet van 11 maart 1950 op
de bescherming van de oppervlaktewateren. Wij stonden, na Groot-Brittannie, toen aan de spits in de strijd
tegen de oppervlaktewaterverontreiniging.
Nochtans heeft deze wet niet kunnen verhelpen dat de
meeste Belgische waterlopen veranderd zijn in open,
dode, stinkende riolen.
Dit is toe te schrijven aan twee factoren : het falen
van de wet en het ontbreken van financiele middelen.
Het gaat hier inderdaad om een kader- of raamwet,
die alleen toegepast kan worden wanneer de nood-
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zakelijke uitvoeringsbesluiten, hetzij koninklijke, hetzij
ministeriele, verschijnen. Welnu, deze uitvoeringsbesluiten, door de regering te nemen, en meer bepaald
door de minister van Volksgezondheid, zijn niet op tijd
genomen en niet in voldoende aantal.
Een enkel voorbeeld : in december 1953, bijna vier
jaar na de publikatie van deze wet, verscheen het
eerste uitvoeringsbesluit, waarin de waterlopen ingedeeld werden in drie klassen : klasse I : water bestemd om drinkwater uit te zuiveren ; klasse II : water bestemd voor visvangst, veeteelt en landbouw en
klasse III : industriewater. Welnu, het heeft tot in 1965
geduurd alvorens men overgegaan is tot een eerste,
onvolledige klassificatie. In afwachting dat zulks geschiedde, werden alle wateren verondersteld tot klasse II te behoren, wat volkomen in tegenstrijd was met
de werkelijkheid.
Maar ook de controle op de naleving van de wet was
onbestaande. Werd door lagere besturen (provincies
of gemeente) toch een controle uitgevoerd, en proces-verbaal opgesteld, dan werd van hoger hand druk
uitgeoefend om het toch maar zo te laten.
Tenslotte was ook de straf, voor hen die de wet overtraden, niet in verhouding tot het vergrijp. De rechter is gehouden aan de wet en de wet is zeer mild
voor de overtreders. Dit maakt dat het voor de overtreder, vanuit financieel oogpunt, voordeliger is doelbewust de wet te overtreden en de boete te betalen,
liever dan over te gaan tot de bouw en exploitatie van
een veel duurder zuiveringsstation.
De tweede factor had betrekking op de financiele
middelen. Gedurende meer dan 70 jaar heeft men
geen financiele middelen ter beschikking gesteld. Alhoewel de wet voorzag dat de investering van elk zuiveringsstation voor gemeentelijke rioolwaters voor 80
t.h. door de staat, voor ongeveer 10 t.h. door de provincie zou gesubsidieerd worden, werden van 1950
tot 1970 slechts 60, d.w.z. gemiddeld 3 per jaar, gemeentelijke zuiveringsstations gebouwd, daar waar
men schat dat wij ongeveer 1000 stations nodig hebben.
Bovendien werd ook niet planmatig te werk gegaan
en werden de zuiveringsstations in het Wilde weg gebouwd.
Wat de industrie betreft, hiervoor heeft men slechts
maatregelen voorzien voor vijf industrietakken : de
suikerfabrieken, de papier-, karton- en papierdeegfabrieken, de zuivelbedrijven, de beitserijen en de
conservenfabrieken voor groenten en fruit. Al de andere kregen in feite een absolute vrijheid. Vandaar
dan ook dat de meeste waterlopen in riolen veranderd zijn.
Reeds in 1966 had men ingezien dat het zo niet
meer verder kon. Twee initiatieven werden ingediend,

een parlementair en 66n van de regering.
Slechts op 26 maart 1971 na een lange parlementaire
lijdensweg, werd een nieuwe wet op de bescherming
der oppervlaktewateren goedgekeurd. Principieel
wordt het land ingedeeld in drie gebieden, overeenstemmende met het hydrografisch bekken van de
Maas, de Schelde en de lizer- en kuststreek.
In elk gebied wordt een maatschappij voor zuivering
van de afvalwaters opgericht, een soort parastatale,
die geheel het probleem der zuivering — zowel deze
voortkomende van de industrie als van de gemeentelijke rioolwaters — tot zich zal trekken.
Het gaat hier weer om een kaderwet die tot op heden
niet toegepast kon worden, omdat de noodzakelijke
uitvoeringsbesluiten nog steeds niet verschenen zijn!
Naast een wet op de bescherming van het oppervlaktewater, bestaat er ook een kaderwet van 26 maart
1971 or) de bescherming van het grondwater. Ook
deze wet wordt niet toegepast omdat nog steeds geen
enkel uitvoeringsbesluit verschenen is.
Nochtans werden van 1964 tot 1970 de noodzakelijke
uitvoeringsbesluiten voorbereid. Het is misschien een
unicum in onze geschiedenis, ditmaal waren de besluiten klaar voor de wet gestemd werd. En toch verschijnen deze besluiten niet
Lucht
De verontreiniging van de lucht kan door de kaderwet
van 28 december 1964 bestreden worden, afhangende
van het ministerie van Volksgezondheid.
Maar ook hier wachten wij op de uitvoeringsbesluiten. Inderdaad, er is nog geen enkel uitvoeringsbesluit
verschenen in verband met de luchtverontreiniging
verwekt door de uitlaatgassen van de auto's, door de
industrie en door de thermische electrische centrales.
Alleen werden in augustus 1971 een aantal besluiten
genomen die de 5 grote agglomeraties (Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi) aangaan en die betrekking hebben op de huishoudelijke verbranding. In
deze agglomeraties is het verboden nog afval op te
stoken en moeten vanaf augustus 1973 de stookolies
een zwavelgehalte hebben beneden de 1 %. Hoe dit
gecontroleerd wordt is op dit ogenblik nog niet duidelijk. Teneinde normen inzake industriele luchtverontreiniging op te stellen is vanaf 1966 langzaam een
net van snuffelpalen opgebouwd. Het heeft 7 jaar geduurd alvorens dit net klaar was. De wetenschappelijke waarde van dit net wordt betwist, in zoverre dat
thans gestart wordt met een nieuw net van snuffelpalen, dat wól beantwoordt aan de moderne vereisten.
Naast deze wet tegen de luchtverontreiniging, afhangende van het ministerie van Volksgezondheid, poogt
ook het ministerie van Verkeerswezen maatregelen te

nemen. Zo werd het rookgehalte van de Dieselmotoren-uitlaat bepaald. Maar een controle is onmogelijk omdat de rijkswacht niet beschikt over wetenschappelijke meetapparatuur.
Ook het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid is
van plan op te treden. Maar dit departement beoogt
alleen de veiligheid van de arbeiders en bedienden
in de fabriek, niet daarbuiten.
Bodem
De bodemverontreiniging door huishoudelijk of industrieel stortafval is niet bij wet geregeld.
Het ministerie van Volksgezondheid subsidieert de
bouw van gemeentelijke installaties voor de behandeling van huishoudelijk afval voor 60 t.h. Ook hier,
zoals bij de installaties voor waterzuivering, wordt
zonder de minste overleg geinvesteerd.
Geen enkel regeringsontwerp is echter voorzien om
hieraan te verhelpen. Alleen kan de provinciale Bestendige Deputatie optreden tegen illegale storten,
d.w.z. stortplaatsen waarvoor geen toelating verleend
werd, of tegen stortplaatsen die niet regelmatig afgedekt worden tegen spontane of kunstmatige verbranding.
Met het industrieel afval is het nog erger gesteld. Dit
kan, zelfs al is het giftig, vanuit vreemde landen ingevoerd worden om in Belgie opgeslagen te worden
of behandeld.
Stippen wij aan dat vanuit de Belgische havens Antwerpen en Zeebrugge geoorloofde en ongeoorloofde
ladingen met industrieel afval vertrekken die als zodanig of na verbranding in zee geloosd worden. Hiertoe moet o.m. de radio-actieve afval van het Kerncentrum te Mol worden gerekend.
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Lawaai
Sinds 28 juni 1973 beschikt ons land ook over een
wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder.
Het is andermaal een kaderwet, zonder enig uitvoeringsbesluit.
Natuurbescherming
Deze wet van 1973 beoogt het behoud van de eigen
aard, de verscheidenheid en het ongeschonden karakter van het natuurlijk leefmilieu door middel van
maatregelen tot bescherming van de flora en de fauna,
hun gemeenschappen en groeiplaatsen, evenals van
de grond, de ondergrond, het water en de lucht.
Zij voorziet de bescherming van planten- en diersoorten, van de natuurlijke milieus, de natuurreservaten, de bosreservaten, de natuurparken, de bescherming van de bossen en de landelijke ruimte.
Zoals voor alle Belgische wetten zijn echter de straffen voor hen die de wet overtreden onbeduidend.

BESLUIT

Uit dit overzicht blijkt dat wij weliswaar beschikken
over kaderwetten in verband met water, lucht en lawaai, maar dat de uitvoeringsbesluiten achterblijven,
dat de controle onbestaande is en dat de wetgeving
niet repressief is.
Kan men op lokaal vlak maatregelen treffen, daar waar
de centrale overheid in gebreke blijft ?
Algemeen gaat men van het standpunt uit dat nationale problemen nationaal moeten opgelost worden,
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ook al vertikt de centrale overheid het de nodige maatregelen to nemen.
Gemeenten zoals b.v. Hoboken, Vilvoorde en andere
die in zake luchtverontreiniging zelf maatregelen wilden treffen, hebben deze op hoger bevel moeten intrekken. De beslissingen van Bestendige Deputaties,
zoals deze van Limburg, die de stopzetting van een
fabriek beval omdat zij de opgelegde arbeidsvoorwaarden niet naleefde, werden door het ministerie
van Tewerkstelling en Arbeid vernietigd. Lokaal kan
alleen ingegrepen worden bij het afleveren van bouwtoelatingen en exploitatievergunningen. Maar hiertegen is altijd hoger beroep mogelijk.
Dit alles leidt ons tot het besluit dat Belgie, van al
de geindustrialiseerde landen, het meest verontreinigd is, omdat hiertegen het minst gedaan wordt.
Dit is o.a. het gevolg van een falen van onze financiele politiek. Aan de strijd tegen de degradatie van
het leefmilieu wordt nog steeds weinig of niets
besteed, ongeveer 1/10 van wat nodig is.
Belgie heeft ook een weinig gecoordineerd beleid, laat
de leefmilieuproblemen versnipperen over meer dan
10 ministeries en heeft geen minister voor het leefmilieu, die beslissingsbevoegdheid heeft.

MILIEUPROBLEMEN IN NEDERLAND
Water
De Nederlandse wetgeving op de bescherming van
het oppervlaktewater dateert van 1969. Een wet op
de bescherming van het grondwater, zoals in Belgie,
bestaat niet.
De wet voorziet een vergunningsstelsel : diegenen
die een vergunning bezitten of aan wie een verklaring
van ongenoegen is afgeleverd, kunnen belast worden,
volgens het principe „de vervuiler betaalt". Een openbaar lichaam, dat een werk voor de lozing van afvalwaters beheert kan van de erop aangeslotenen een
bijdrage vorderen. De vergunningen worden afgeleverd in functie van het beoogde doel : het water
moet geschikt zijn voor bereiding tot goed drinkbaar
water, voor industriele en landbouwdoeleinden,
voor recreatie en een behoorlijke visstand.
De straffen zijn repressief : wie loost zonder vergunning, kan tot maximum 1 jaar hechtenis of fl. 25.000
veroordeeld worden met een waarborgsom van fl.
50.000 gedurende een periode van 2 jaar.
Slechts 66n uitvoeringsbesluit, op 7 november 1970,
werd tot nog toe gepubliceerd.
Om de vijf jaar wordt een indicatief meerjarenplan
voorzien.

Lucht
Een vergunningsstelsel voorziet de inleiding in verschillende aan te wijzen categorieen, geldig voor het
geheel van het land of voor gebieden waar een ernstige luchtverontreiniging optreedt. Ook hier geldt het
princiep : „de vervuiler betaalt". Het Rijk stelt heffingen in voor hen die bepaalde toestellen of brandstoffen hanteren of voor houders van een luchtverontreinigingsvergunning.
Als criterium wordt het nadeel vooropgesteld voor de
gezondheid van de mens of hinder voor de mens of
schade aan dieren, planten en goederen.
De sankties zijn van tweeerlei acrd : administratief en
strafrechtelijk.
Administratief kan men geheel of gedeeltelijk de vergunning intrekken, overgaan tot de sluiting of buiten
werking stellen van het bedrijf of toestel.
Strafrechtelijk kan de overtreder gestraft worden met
max. 6 maanden hechtenis en fl. 10.000. Deze straf
wordt verhoogd tot 1 jaar en 25.000 fl. indien de dader wist of moest weten dat hij de gezondheid van anderen benadeelde.
Bodem
Een wet bestaat nog niet, maar sinds 1971 is een
voorontwerp uitgewerkt.
Dit ontwerp gaat uit van het criterium dat de bodem
beschermd moet worden tegen gevaar, schade, of
hinder voor het leefmilieu, door verandering van fysische, chemische en biologische eigenschappen van
deze bodem, waardoor deze minder geschikt is geworden voor enig gebruik dat voordien wel mogelijk
was.
Steeds blijft het principe „de vervuiler betaalt" gehandhaafd terwijI hier eveneens repressieve straffen
voorzien zijn.

onnodige geluiden mogen veroorzaken.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is belast
met het afleveren van de vergunningen en het vaststeilen van het maximaal toegestane geluid.
Hier zijn boeten voorzien van maximum 1 jaar hechtenis of 30.000 fl. boete bij geluidshinder door vliegtuigen en max. 2 maanden of fl. 300 boete bij hinder
door motorvoertuigen en bromfietsen.
Natuurbescherming
Deze wet, die dateert van 1967, heeft het behoud tot
doel van belangrijke, in wetenschappelijke en esthetische zin, natuurterreinen en zeldzame plant- en
diersoorten.
Hierbij worden beschermde natuurmonumenten aangewezen, waarbij telkens maximum een 3-jarenplan
wordt vastgesteld in overeenstemming met eigenaar
of gebruiker.
Natuurmonumenten mogen niet ontsierd worden, verontreinigd, beschadigd, op straffe van boete van
max. 6 maanden hechtenis of fl. 10.000 boete.
Bij de voorstelling van het 3-jaren-beheersplan kan
de minister de eigenaars uitkeringen toekoennen, die
indien zij te klein zijn, aangevuld kunnen worden met
een schadevergoeding.
Kernenergiewet
De kernenergiewet (1963) wil de bevordering van
een goede ontwikkeling op het gebied van de vrijmaking van kernenergie en de aanwending van ra-

Lawaai
De geluidshinder wordt niet geregeld door een eenvormige wet. Hiervoor komen in aanmerking de luchtvaartwet van 1958 en de regeling op het Toezicht van
de Luchtvaart (1959), het luchtvaartreglement, (1959)
en het wegenverkeersreglement.
De wet op de geluidshinder door vliegtuigen voorziet
o.a. dat normen kunnen vastgelegd worden met betrekking tot het aanbrengen van technische voorzieningen ter vermindering van de geluidsproductie
tijdens de vlucht, bij het opstijgen of proefdraaien.
Het wegenverkeersreglement bepaalt dat de motorvoertuigen en bromfietsen geen geluid mogen voortbrengen boven de bepaalde geluidssterkte en geen
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dioaktieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen.
De basisnormen van Euratom voor de bescherming
van de gezondheid der bevolking en der werknemers tegen de aan ioniserende stralen verbonden gevaren worden overgenomen. In rampsituaties, als er
geen andere mogelijkheid is om een vergoeding te
krijgen, zal de overheid schadevergoeding toekennen.
Een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds
splijtstoffen en ertsen en anderzijds radio-actieve
stoffen.
Verschillende strafbepalingen worden voorzien met
een maximale straf van 2 jaar gevangenisstraf en fl.
100.000 boete.
Als men mensen, dieren, planten of goederen besmet
met ioniserende stralen of radio-actieve stoffen, die
hierdoor gevaar lopen de openbare gezondheid te
schaden, of levensgevaar kunnen veroorzaken, staan
er veel zwaardere straffen tot levenslang klaar.
Bovendien kan de overheid een inrichting buiten werking doen stellen.
Bestrijdingsmiddelenwet
Deze wet van 1962 wil voorkomen dat er producten
aangewend worden die niet deugdelijk zijn voor het
doel waarvoor zij bestemd zijn en waardoor ontoelaatbare gevaren voor de gebruiker ontstaan.
Het gaat hier om het verkopen, vervoeren en gebruiken van bestrijdingsmiddelen zoals herbiciden,
fungiciden, pesticiden en het bewaren, verwijderen
en vernietigen van lege verpakkingen en resten van
bestrijdingsmiddelen. Deze zaken vallen onder de bevoegdheid van de Minister van Landbouw en Visserij
of van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
De ministers kunnen o.a. optreden door het gebruik
van de bestrijdingsmiddelen aan voorschriften te onderwerpen en door niet tevoren toegelaten producten
te verbieden. Strafrechtelijk kan een overtreder met
maximum 6 maanden hechtenis en 10.000 fl. gestraft
worden.
Hinderwet
Als laatste wet citeer ik de hinderwet, de oudste van
alle Nederlandse wetten inzake milieubescherminq.
Het is een algemene wetgeving die gevaar en schade
voor eigendommen en bedrijven wil voorkomen, evenals die aan de gezondheid van privó-personen.
De hinderwet werkt op basis van vergunningen voor
hinderlijke bedrijven.
Een administratieve sanctie is de sluiting van de inrichting, terwijI de strafrechtelijke sanctie maximum
3 maanden gevangenis of fl. 3.000 voorziet voor een
134

hinderlijke inrichting die werkt zonder vergunning, en
4 maanden of fl. 4.000 voor een hinderlijk bedrijf dat
na bevel tot sluiting toch blijft werken.
BESLUIT
Uit de hier opgesomde wetten kan men afleiden dat
Nederland over een uitgebreid gamma van wetten beschikt.
De meeste van deze wetten zijn voorzien van de
nodige uitvoeringsbesluiten, in tegenstelling tot Belgie,
waar deze ontbreken.
Het controle-apparaat bestaat uit controlerende ambtenaren, die in de wet voorzien zijn. Daarnaast hebben
verschillende overheidsdiensten een controlerende
taak, b.v. de inspectie belast met het toezicht op de
hygiene van het milieu, ressorterend onder het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene.
Het straffensysteem is veel zwaarder dan in Belgie.
Hierdoor krijgt het een repressief karakter. Het streyen is er op gericht om overtredingen in het kader
van de milieuwetgeving aan te merken als economische delikten.
Wat het financieel beleid betreft : in het algemeen
gaat de overheid uit van het principe „de vervuiler
betaalt". Dit principe dient niet opgevat te worden in
die zin dat als de vervuiler betaalt hij ongestoord mag
lozen, maar komt er op neer dat de kosten die gemaakt moeten worden in het kader van het hele stelsel
van vergunningen, heffingen, investeringen enz. door
de vervuilers zelf opgebracht dienen te worden. Exacte gegevens over deze kosten zijn niet voorhanden ;
volgens schattingen liggen de totale kosten van de
milieuhygienische sanering in de orde van grootte
van 4 a 5 miljard gulden per jaar omstreeks 1980 (in
prijzen van 1973). Het jaarlijkse aandeel van de milieukosten in het nationaal inkomen zal van iets minder
dan 1 t.h. in 1973 oplopen tot 2,5 a 3 t.h. aan het einde
van de zeventiger jaren. Aannemende dat deze kosten
gelijkmatig zullen oplopen komt het neer op 0,3 tot
0,4 % van het bruto nationaal product (Memorie van
Toelichting Begroting Ministerie Volksgezondheid en
Leefmi I ieu 1974)
Volgens het bovenstaande zal hiermee tot 1980 een
totaal bedrag van 18 tot 20 miljard gemoeid zijn ;
het Centraal Planbureau begroot voor de periode
1974-1983 een bedrag van ca 28 miljard.
Onder Minister-President Biesheuvel werd in 1971 de
coOrdinatie op het terrein van de milieuhygiene omschreven. In feite komt het erop neer dat 8 ministeries betrokken zijn bij het milieubeleid, t.w. de Ministeries van Volksgezondheid en Milieuhygiene, van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, van Ver-

keer en Waterstaat, van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van Landbouw en Visserij, van Onderwijs en Wetenschappen en van Buitenlandse Zaken.
In het kader van de verschillende wetten beschikt de
regering nog over een aantal advieslichamen de
Destructieraad, de Raad voor de Drinkwatervoorziening, de Bestrijdingsmiddelencommissie, de Raad inzake de Luchtverontreiniging, de Natuurbeschermingsraad.
Bovendien bestaat er nog een aantal advieslichamen
op andere onderwerpen van staatszorg die eveneens
met speciale milieucommissies werken : te noemen
vallen de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening met de Commissie Milieuvraagstukken, de
Centrale Raad voor de Volksgezondheid met de Commissie voor Milieuhygiene, de Gezondheidsraad met
een aantal commissies.
Met betrekking tot milieu-onderzoek is er de commissie T.N.O. voor het onderzoek ten dienste van het Milieubeheer, die in landelijk verband probeert tot coärdinatie van het milieu-onderzoek te komen ; een inventarisatie over dit milieu-onderzoek is mei 1972
verschenen.
Tenslotte zij in dit kader vermeld dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een ad-hoccommissie heeft ingesteld voor de voorbereiding van
het lange-termijn-milieubeleid.

Vermeld moet worden dat in het kader van de huidige wetgeving de centrale overheid veel taken heeft
gedelegeerd aan de provinciale overheden ; het betreft hier met name het gehele stelsel van heffingen
en vergunningen. Tussen de maatregelen die in de
verschillende provincies worden genomen, bestaan
nogal wat verschillen.

lk wil hier besluiten met twee belangrijke werken te
vermelden
„Milieu-onderzoek uitgevoerd door het Studie- en Informatiecentrum T.N.O. voor het onderzoek ten dienste van het milieubeheer" (1972 mei). Dit is een inventaris.
„Een Urgentienota 'milieuhygiene' ", uitgegeven door
het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene,
directoraat generaal voor de milieuhygiene (juli 1972).
Deze nota is een regeringsprogramma, volgend op de
inventaris.
Beide werken zijn onontbeerlijk om een milieupolitiek
te kunnen voeren. In Belgie ontbreken zij beide.
KAREL POMA
Volksvertegenwoordiger
Foto's Walter De Mulder
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EEN ALGEMEEN-NEDERLANDSE OPEN UNIVERSITEIT
TOETSSTEEN VOOR SAMENWERKING

Het systeem van diploma's en vooropleiding, dat de
toegang tot het hoger onderwijs en in het bijzonder
tot de universiteit bepaalt, maakt van deze laatste
veelal een gesloten instelling.
Nochtans zouden de ontwikkeling van de techniek
en de vermindering van de arbeidsduur nieuwe perspektieven kunnen openen voor de demokratizering
van het onderwijs.
Enige bezinning over vormgeving en werkwijze van
het hoger onderwijs lijkt dus wel geboden. Bovendien wordt met steeds meer nadruk gepleit voor
integratie van vormingswerk, buitenschools onderwijs en wetenschapsbeoefening.

HET BRITSE MODEL

De revolutionaire idee van een „Open Universiteit",
d.w.z. een vorm van hoger onderwijs, waarin wordt
gebroken met alle bestaande normen en vormen inzake toelatingsvoorwaarden en studiemethodes,
werd — onder sociale druk — het eerst verwezenlijkt in Engeland. Niettegenstaande het felt dat een
betrekkelijk groot aantal arbeiderskinderen in Engeland hoger onderwijs genieten, is het toch zo dat de
wereldberoemde „colleges" nog niets van hun oude
luister als exclusieve standingschool hebben ingeboet. In die secundaire onderwijsinrichtingen bereiden meestal bevoorrechte kinderen uit de adel en de
hoge burgerij zich voor om morgen het land te besturen : toekomstige ministers, parlementsleden, diplomaten, hogere officieren, hogere geestelijkheid,
opperambtenaren, beheerders en topfunctionarissen
in de handels- en nijverheidsondernemingen, de financiele en de verzekeringswereld. Tot het eerste
jaar van de „Open Universiteit", die startte op 1 januari 1971, werden 24.300 studenten toegelaten (er
waren ruim 43.000 aanvragen). Wel staat vast dat
de ingeschrevei studenten niet in de verwachte proporties herkomstig zijn uit de minder gegoede milieus,
maar dat het vooral beoefenaars zijn van vrije beroepen (10 %), leerkrachten (34,3 %), ingenieurs en
vorsers (9,3 %), bedienden en leden van kaderpersoneel (8,1 %). Verder zijn er nog 9,8 % thuiswerkende,
gehuwde vrouwen en slechts 5,4 % ongeschoolde en
half-geschoolde arbeiders. De overgrote meerderheid van de studenten trachten blijkbaar een hoger
diploma te verwerven in het uitgeoefende beroep, of
hebben de bedoeling Haar een ander beroep over te
schakelen.
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Voor de tot dusver in andere landen in de richting
van een open universiteit genomen initiatieven kan
een onderscheid gemaakt worden tussen „offensieve"
en „aanvullende" pedagogische radio- en televisieuitzendingen.
De offensieve uitzendingen zijn erop gericht, zoals
het in de „Open Universiteit" op algemeen universitair niveau het geval is, met behulp van schriftelijke
lessen en diverse audio-visuele middelen, bepaalde
schoolse opleidingsvormen volledig te vervangen,
met inbegrip van het afnemen van examens en het
uitreiken van officiele diploma's. Tot deze categorie
kunnen worden gerekend het Duitse „Telekolleg"
voor lager secundair technisch onderwijs en het
Franse „C.N.A.M." („Centre national des Arts et
Métiers") voor ingenieursstudien.
De aanvullende of defensieve uitzendingen, die praktisch bij alle radio- en televisie-stations op het programma staan („B.R.T.", „R.T.B.", „N.O.S.", „Teleac", „O.R.T.F.", „R.A.I.", De Westduitse, de Noordduitse, de Zuidwest en de Beierse Omroep, enz.),
hebben vooral tot doel bijscholings- en schoolprogramma's, taalcursussen en programma's in het kader van volwassenenvorming en permanente opvoeding uit te zenden.
MASSAMEDIA
De open universiteit doet vooral een beroep op de
moderne communicatiemedia, die het gesloten circuit
waarin de wetenschappelijke opleiding is terechtgekomen, op voortreffelijke wijze in meer democratische
zin kunnen doorbreken. Technische hulpmiddelen als
televisie en radio (open netten, educatieve zenders),
dia's, magnetoscoop (videorecorder), magnetofoon
(taperecorder) en daarbij aansluitende schriftelijke en
mondelinge begeleiding, zowel voor wat het schoolonderwijs als de volwassenenvorming betreft, zijn inderdaad tot op heden in zeer onvoldoende mate in
het vormings- en opleidingsproces ingeschakeld.
Tijdens zijn openingsrede van 4 oktober 1971 heeft
rector Gerlo van de Vrije Universiteit Brussel de
struktuur en de doelstellingen van de Engelse 'Open
universiteit' uitvoerig toegelicht en deze verwezenlijkinq voorgesteld als een beslissende doorbraak van
het rechtvaardigheidsprincipe „Gelijke kansen voor
iedereen". Hij pleitte in dat verband voor een interuniversitaire, Belgisch-Nederlandse en Europese samenwerking. In zijn openingsrede van oktober 1972 is de
rector opnieuw op dit thema ingegaan.

EEN UITDAGING
Is het principe van de open universiteit op zichzelf
al een uitdaging voor eenieder die de democratisering
van het onderwijs nastreeft, voor 'Vlamingen' en 'Nederlanders' betekent de idee van een gezamenlijke
open universiteit alvast een bijkomende uitdaging.
Immers, op grond van overwegingen van zowel educatieve en culturele, als van rationele en kostenbesparende card, en omwille van weer nieuwe, efficiente mogelijkheden is de realisatie van een open universiteit, van een educatieve zendstruktuur voor het
gehele Nederlandse taalgebied, d.w.z. voor Nederland
en voor Vlaanderen, een voor de hand liggende oplossing.
Ook hier evenwel ligt precies in de verwezenlijking
van een vanzelfsprekende idee de grootste uitdaging.
De 'Nederlands-Belgische open universiteit' is immers
niet alleen een kwestie van gezond verstand, maar
eveneens van sociale druk en politieke wil. Het gezond verstand wordt overigens meestal slechts door
sociale druk in politieke wil omgezet. Wat niet wegneemt dat terzelvertijd op meerdere fronten kan gestreden worden. Wat dan ook gebeurt.

SAMENWERKING : EEN RIJPENDE IDLE
Op een hele reeks terreinen, die in de sfeer liggen
van de 'open universiteit' is een trend naar samenwerking te bespeuren. Het begrip bestendige vorming
wordt stilaan gemeengoed in brede bevolkingslagen.
De gelijkwaardigheid van de diploma's en van de
schoolopleiding in het Nederlandse taalgebied is een
thema dat rijp is voor politieke besluitvorming.

tuur, klinkt het inroepen van structurele moeilijkheden
nog nauwelijks geloofwaardig. Dit geldt ook voor de
open universiteit : zo er al te weinig geld mocht zijn
om een volwaardige open universiteit te stichten naar
Brits model, dan spreekt het voor zichzelf dat precies
samenwerking ook op dit gebied het onmogelijke
mogelijk maakt..
EEN BEGIN
Inzake de concrete aanpak van vormen van 'open
universiteit' kan men voor Nederland verwijzen naar
de revolutionaire Nederlandse Omroepnota van 1971,
die gezamenlijk werd opgesteld door de ministeries
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en
Onderwijs en Wetenschappen, en die de oprichting
voorstelt van een 'instructieve omroep' naar Brits model, waarvan de leiding en het beheer Lan een nieuwe
organisatie zouden worden toevertrouwd. Het werkterrein van de nieuwe tender (Nederland III) zou het
niet-universitair onderwijs, het universitair onderwijs
en het vormings- en ontwikkelingswerk bestrijken.
Aan samenwerking met Belgie werd geen aandacht
besteed.
Deze climax viel jammer geoeg samen met de periode
vOOr de verkiezingen. De anti-climax volgde toen de
nieuwe regering aankondigde in de onderwijssektor te
gaan bezuinigen en dat ook deed. De open universiteit werd in de koelkast gestopt. Maar regeringen komen en gaan, en de nieuwste Nederlandse regering
heeft naar verluidt te kennen gegeven dat zij de idee
van een open universiteit weer ernstig wil gaan benaderen.

De behoefte aan een geintegreerd scholennet, nieuwe
gemeenschappelijke stichtingen, gemeenschappelijk
postuniversitair onderwijs, coordinatie van het wetenschappelijk onderzoek, van het televisie-beleid, van
de voorlichting over de Nederlandse cultuur in het
buitenland enz., laat zich meer en meer gevoelen. Samenwerking blijkt hier zowel rationeel en doeltreffend, als energie- en kostenbesparend te zijn. Op het
politieke vlak biedt de in Vlaanderen afgedwongen
culturele autonomie beslist reele kansen voor samenwerking.

In Nederlandssprekend Belgie bestaat nog geen welafgelijnde totaalopvatting en geen georganiseerde samenwerking tussen de departementen van Nationale
Opvoeding en Nederlandse Cultuur enerzijds, en de
Belqische Radio en Televisie (nederlandse uitzendingen) anderzijds. Wel bestaat bij de 'B.R.T.-Nederlandse uitzendingen' een raadgevende commissie voor
„het onderwijs voor volwassenen via radio en televisie'. Bij het Ministerie voor Nederlandse Cultuur is
er een directie voor Volksopleiding die leiding geeft
op het gebied van permanente opvoeding en subsidies verstrekt voor sociaal-cultureel vormingswerk.
Ook werd bij het ministerie voor Nationale Opvoeding
een directie voor Schriftelijke Onderwijs opgericht.

Ten aanzien van het groeiend besef van de wenselijkheid van, en het inzicht in, de mogelijkheden van
een gezamenlijke aanpak op de meest diverse terreinen van vorming, informatie, wetenschap en cul-

Ten aanzien van de grote versplintering van de bevoegde strukturen gaan in Vlaanderen ondertussen
steeds meer stemmen op voor oprichting, door de
Vlaamse Cultuurraad, van een commissie samenge137

steld uit Nationale Opvoeding, Nederlandse Cultuur,
Economische Raad voor Vlaanderen, B.R.T., universiteiten die de mogelijkheden van een open-universiteit,
in samenwerking met Nederland, zou moeten onderzoeken. Een in 1972 door minister voor wetenschapsbeleid Lefevre opgerichte universitaire werkgroep
leverde door de val van de regering niet de gewenste
resultaten op. Medio Augustus 1973 verklaarde minister van nationale opvoeding Calewaert dat hij de
idee van een open-universiteit goed gezind is. Sedert
1971 houdt de zgn. werkgroep 'Beerse' die paritair is
samengesteld, geregelde bijeenkomsten ter bestudering en voorbereiding van mogelijke open-universiteitinitiatieven. Door de oprichting van de Vlaamse
Cultuurraad is een instelling tot stand gekomen waarvan kan worden gehoopt dat zij nieuwe initiatieven
zal nemen. Zeer recent heeft de minister voor Nederlandse Cultuur in Belgie experimenter aangekondigd
in het licht van de eventuele oprichting van een
tweede televisie-net in Belgie. Tegen definitieve oprichting van zulk een net bestaan voorlopig nog talrijke bezwaren, vooral van financiele en politieke aard.
BUNDELEN
Het gevaar is niet denkbeeldig dat gemakkelijkheidshalve in de twee larder een begin wordt gemaakt van
struktuur- en programmawijzigingen die geen terug
meer mogelijk maker, en dan als voorwendsel zouden worden gebruikt om een gezamenlijke aanpak als
niet haalbaar van de hand te doer.

Op de Tiende Conferentie Volksopvoeding in Amersfoort stelde professor Wieers dat bij de realizatie van

de open universiteit inter-universitaire en internationale samenwerking geboden zijn. Hij meende dat het
afzonderlijk uitwerken van een open universiteit respectievelijk voor Nederland en voor het nederlandssprekende deel van Belgie irrationeel zou zijn en
economisch en kultureel onverantwoord.
De mogelijkheden en de moeilijkheden van een open
universiteit in de Nederlanden betekenen een uitdaging voor de bewindslieden in Belgie en in Nederland. De oprichting van een gezamenlijke openonderwijsvorm is een test voor de reele bereidheid
en de politieke wil tot samenwerking tussen Nederland en Belgie. Een gezamenlijke open universiteit
biedt de mogelijkheid om de democratizering van het
onderwijs op revolutionaire wijze aan te pakken.
JAN DE GRAEVE
Voor deze bijdrage werd belangrijke informatie geput uit een
artikel van R. Van Bockstal : „Hoe een Belgisch-Nederlandse Open Universiteit voorbereiden ?" in het Informatieblad
van het Ministerie van Nationale Opvoeding, Jg. VI, nr. 10, november 1971.

RAADGEVENDE INTERPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD

Men mag zich de moeilijkheden niet ontveinzen die
met de totstandkoming van een open universiteit gepaard gaan : Moet de idee van open onderwijs niet
bij voorkeur worden gerealizeerd bij het secundair
onderwijs ? Moet de open universiteit een totaal alternatieve onderwijsvorm zijn of op de bestaande strukturen zijn afgestemd ? Zal de nadruk worden gelegd
op het defensieve dan wel op het offensieve karakter
van de onderwijsvormen ? Dit is slechts een kleine
greep uit de open vragen rond de open universiteit.
Voor vele antwoorden wordt met belangstelling uitgekeken naar de ontwikkeling van het Engelse ini-

Aanbeveling aan de Regeringen inzake onderwijsvraagstukken (door de Raad op 2 juni 1973 aangenomen).
De Raad,
Overwegende dat de culturele toenadering onder de
Benelux-Staten op grote moeilijkheden stuit indien onderwijshervormingen eenzijdig worden doorgevoerd ;
Dringt er op aan dat de regeringen en de betrokken
ministers bij ieder voorgenomen onderwijshervorming
vooraf en in de eventuele experimentele faze overleg zouden plegen ;
Overwegende dat de samenwerking onder de Benelux-Staten op cultureel gebied, de algemene toenadering ten goede komt ;
Dringt aan op voortdurende contacten van onderwijsdeskundigen en tevens op een verruiming van de onderlinge onderwijsbevoegdheid voor dragers van gelijkwaardige diploma's en getuigschriften ;
Vestigt de bijzondere aandacht van de Regeringen op
de mogelijkheden die een open universiteit voor de
intellectuele ontwikkeling in de Benelux-Staten zou

tiatief.

bieden.

Het verdient dan ook aanbeveling dat de mogelijkheden van een Nederlands- Belgische open universiteit
door een commissie ad hoc zouden worden onderzocht en dat de aan gang zijnde ontwikkelingen zouden worden gecoordineerd. De Raadgevende Interparlementaire Benelux-raad formuleerde reeds aanbevelingen in die zin.
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GRENSCONTACTEN TUSSEN LIMBURG EN DUITSLAND

De man, een rasechte Limburger, zal ongeveer 65
jaar oud zijn. „Weet je", zegt hij, „In mijn tijd kreeg
je als Limburger argwaan als er iemand „Ho!lands"
tegen je sprak. Dat deden namelijk alleen die mensen
waar je bang voor was (zoals de politie, de douane en
de rechter) of de mensen die je op de 66n of andere
manier nodig had, zoals de pastoor, de dokter, de
notaris, de onderwijzer of je baas op het werk. Je
voelde je dan niet op je gemak en dat heeft bij velen
tang doorgewerkt. lk kan me dan ook nu nog goed
voorstellen dat er heel wat mensen zijn, die heel wat
liever een Duitse baas Koren praten dan een Nederlandse".

Zo'n uitspraak zal waarschijnlijk menig lezer vreemd
in de oren klinken, maar dan moet hij wel beseffen
dat deze man herinneringen ophaalt uit een tijd, waarin in Limburg meer Duitse marken dan Nederlandse
guldens in omloop waren. En dan moet hij ook kennis
nemen van het felt dat het Nederlands Economisch
Instituut bij een onderzoek naar de vraag waarom zoveel Limburgers tegenwoordig naar Duitsland pendelen onder meer ten antwoord kreeg dat men in Duitsland veel fijner kan werken. Dat het er „gemiitlicher"
is, dat hij daar meer waardering ondervindt voor zijn
werk, dat hij daar meer mogelijkheden aantreft tot eigen initiatief en dat de omgang met collega's en superieuren daar veel prettiger is. Natuurlijk zijn er veel
meer factoren die er toe leiden dat steeds meer Limburgers werk zoeken in het Duitse grensgebied, maar
misschien vormt het bovenstaande wel een facet,
waarmee te weinig rekening wordt gehouden.

Kijk bijvoorbeeld maar naar het dialect dat in Kerkrade en omgeving wordt gesproken. Onderzoeken
hebben uitgewezen dat de kinderen uit Kerkrade, Simpelveld, Vaals en omgeving met ernstige moeilijkheden te kampen hebben met het onderwijs in de Nederlandse taal en dat dit zelfs consequenties heeft
voor de resultaten in andere vakken. Maar het dialect
dat hier gesproken wordt biedt dan ook geen enkele
aansluiting op het Nederlands. Wól op het Rijnlands
dialect. Er loopt namelijk een taalgrens door Limburg,
de Bentratherlijn, en Kerkrade valt daar midden in.
Dear heeft men nu eindelijk conclusies uit getrokken
en dat betekent dat er volledig gesubsidieerd door
de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs
(SVO) met behulp van enkele instituten van de Nijmeegse universiteit een onderzoeksproject plaatsvindt dat drie jaar gaat duren en dat zal moeten leiden
tot een nieuwe taalmethode waarmee het mogelijk zal
worden vanuit het dialect de Nederlandse standaardtaal als tweede taal te leren.
WINKELEN
De taal vormt dus beslist geen barriere voor de contacten. Integendeel zelfs. Voor vele Limburgse huisvrouwen is winkelen in Aken of Keulen een even natuurlijke zaak als winkelen in Eindhoven en omgekeerd
Cliché Duits-Nederlandse Culturele Gemeenschap

NATUURLIJKE ZAAK
Het is misschien een beetje vreemd begin van een
artikel dat aandacht dient te besteden aan de vele
grenscontacten tussen Limburg en Duitsland. Maar het
illustreert wel duidelijk dat in die contacten een problematiek verscholen zit, die in feite alleen maar is
terug te voeren tot het felt dat we hier te maken
hebben met een grens tussen twee verschillende Ianden. WM er momenteel aan contacten tussen Limburg en Duitsland bestaat is in oorsprong even logisch als de contacten die er zijn tussen Limburg en
de rest van Nederland of — om het hete hangijzer
van de pendel nog eens bij de kop te pakken — tussen Brabant en Rotterdam. Met andere woorden de
behoefte aan de contacten met Duitsland is gewoon
een natuurlijke zaak, die alleen belemmerd wordt
door een onnatuurlijke grens. De consequenties daarvan zullen duidelijk zijn.
139

geldt precies hetzelfde. Heel duidelijk wordt dat bijvoorbeeld ook als men de voormalige Zelfkant bekijkt, het stukje Duitsland in de buurt van Sittard, dat
een tijdlang tot Nederland heeft behoord en dat nu
weer een aantal jaren deel uitmaakt van Duitsland.
Er is, ondanks die twee grenswisselingen vrijwel niets
veranderd. De inwoners van die voormalige Zelfkant
doen, net als in het begin van deze eeuw, bun inkopen
in Sittard, gaan daar naar het ziekenhuis, hebben er
werk gevonden en er zijn er heel wat die dagelijks
een Limburgse krant lezen. Dat is allemaal vanzelfsprekend. Daar staat geen mens vreemd van te kijken.
PENDEL
Zelfs de pendel naar Duitsland is naar Limburgse begrippen een vrij logische zaak. Zij het dan dat men
zich momenteel zorgen begint te maken over de omy ang daarvan. Maar dat is dan alleen het geval omdat
men hier te maken heeft met een grens tussen twee
ianden. De pendel op zich is namelijk door de eeuwen
been als vanzelfsprekend aanvaard en men kan hem
rustig een historisch gegeven noemen. In de 2de helft
van de vorige eeuw bijvoorbeeld, voor de opkomst
dus van de mijnindustrie, pendelden jaarlijks zo'n
20.000 Limburgers voor seizoenarbeid naar Duitsland,
vaak vergezeld van het hele gezin. Toen de mijnindustrie tot bloei kwam in Limburg bleven de Limburgers thuis en kwamen de pendelaars van de andere
kant van de grens. Even voor de eerste wereldoorlog
bestond 17,5 procent van de totale personeelsbezetting der mijnen uit Duitsers. Na de oorlog werd dat
nog erger. Dr. Remigius Dieteren OFM, vermeldt in
zijn proefschrift „De migratie in de Mijnstreek" onder
Duitse familie in Vaals : Limburgse melkboer komt
er graag om zaken te doen - Foto S Linckens.

meer dat in 1922 ongeveer 40 procent van de bouwvakarbeiders in Zuid-Limburg uit Duitsers bestond.
Twintig jaar na de laatste wereldoorlog, toen de gevolgen van het „Wirtschaftswunder" merkbaar werden, in 1965, vonden weer 10.500 mannen en 2250
vrouwen uit Limburg werk in Duitsland, een aantal
dat rond 1967 toen er in Duitsland sprake was van
een tijdelijke inzinking van de conjunctuur, onmiddellijk daalde naar 6600 mannen en 2150 vrouwen.
NADELEN
Nu wordt het aantal Limburgse pendelaars in Duitsland op circa 30.000 geschat. En dat zijn er duidelijk
te veel volgens verschillende deskundigen, waaronder onder meer prof. dr. Tiemstra, die er voor waarschuwt dat het wel eens mogelijk kan zijn dat er eerlang zo'n 20.000 pendelaars in feite komen „te zweven". Dat wil zeggen dat zij zeer sterk afhankelijk zijn
van de ontwikkeling van de bedrijvigheid in Duitsland
en het grote risico lopen dat zij bij een omslaande
conjunctuur naar huffs worden gestuurd. Prof. Tiemstra
somt nog diverse andere nadelen op (geen positieve
invloed op het gezinsleven, risico's op het punt van
secundaire arbeidsvoorwaarden enz.) en wijst op het
felt dat de Nederlandse volksgemeenschap om ieder
pasgeboren Nederlander in ons land naar behoren
te kunnen laten leven en werken (opleiding, verbindingen, woningen, voorzieningen, enz.) per hoofd zo'n
50.000 tot 70.000 gulden investeert. Die werker gaat
via de pendel „waarde toevoegen" buiten Nederland.
Die toegevoegde waarde (lonen salarissen, werkgeversbijdragen sociale verzekering,) prijkt dan in het
nationaal inkomen van een ander land. Per manjaar
gaat het daarbij om zo'n 40.000 gulden of voor 30.000
pendelaars op jaarbasis 1,2 miljard. En we moeten
volgens prof. Tiemstra toch wel voorzichtig zijn met
de uitgesproken stelling dat het elders verdiende inkomen toch in Zuid-Limburg terecht komt. Want onderzoek heeft ons geleerd dat steeds meer aankopen
worden gedaan in de werkomgeving.
Een zeker zo groot nadeel voor Limburg is overigens
op dit moment dat die enorme pendel naar Duitsland
tot gevolg heeft dat nieuwe bedrijven of bestaande
bedrijven die willen uitbreiden het laten afweten omdat
er geen werkkrachten te vinden zijn. Zolang zich dit
snort ontwikkelingen maar binnen 66n bepaald land
voordoen, vallen een aantal nadelen weg. Hier echter
ligt de situatie anders omdat het buitenland er in mee
speelt. Het zal duidelijk zijn dat hier alleen op internationaal niveau een oplossing zal kunnen worden
gevonden, maar zover zijn we nog lang niet. Intussen
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zijn in Limburg in feite alleen enkele ad hoc-beslissingen mogelijk. En ter illustratie van het felt hoe moeilijk en vreemd de situatie eigenlijk is, dient wel het
voorbeeld van de Rank Xerox fabrieken, die een nieuwe vestiging in Duitsland voorbereiden. Van Limburgse zijde is er heel sterk op aangedrongen om die
vestiging zo dicht mogelijk bij de Nederlandse grens
(tussen deze grens en Aken) te leggen, omdat dit
de Limburgse werkgelegenheidssituatie ten goede zou
komen. Zelfs is er serieus gepraat over de mogelijkheid om Rank Xerox een bepaalde subsidie toe te
kennen als deze fabriek zich maar bereid verklaarde
om een aantal Limburgers in dienst te nemen en Limburgse toeleveringsbedrijven in te schakelen...
WONEN
Genoeg over de pendel. Er is zoveel meer. Neem
nu de kwestie van het wonen. Volgens de journalistsocioloog drs. Wolfgang Trees, afkomstig en nog
werkzaam in Aken, maar gehuwd met een Nederlandse vrouw en woonachtig in Vaals, wonen momenteel
zo'n tienduizend Duitsers in Nederlands-Limburg en
de meesten, zeker drie-kwart van hen, zijn werkzaam
in Duitsland. In Vaals is momenteel 12 procent van
het totaal aantal inwoners van Duitse nationaliteit.
Oorzaak : de goedkopere grond- en bouwprijzen in
Nederland. Dat heeft overigens ook al tot enige wrevel geleid. Met premies gebouwde woningen in Vaals,
Bocholtz, Simpelveld, enz. kwamen in het bezit van
Duitsers. Terecht is daar in diverse gemeenten stelling
tegen genomen, maar even duidelijk staat daar tegenover dat diverse van deze woningen nu nog leeg zouden staan indien ze niet gekocht waren door Duitsers.
„En wat zal datzelfde Vaals straks niet te wachten
staan ?", vraagt drs. Trees zich af. Twee kilometer
van de gemeentegrens met Vaals (12.000 inwoners)
wordt voor zo'n dikke half miljard gulden de medische
faculteit van Aken gebouwd met een nieuw stadsdeel voor zo'n 6000 inwoners. Dat zal opnieuw pendelaars trekken — vooral ook verpleegsters — die
uiteraard wel het voordeel van een hoger (Duits) inkomen, maar niet het nadeel van de hogere (Duitse)
huren of bouwkosten willen genieten. Ook meer Duitsers zullen dan waarschijnlijk, aangelokt door diezelfde lagere grond- en bouwprijzen, naar het Nederlandse grensgebied komen. En natuurlijk zal men dan ook
in Limburg mensen blijven aantreffen, als het Provinciale Statenlid Hartog, die het dan hebben over „dikke Duitsers, die de arme Limburgse boer van zijn
grond verdrijven". Of over „nog meer Duitsers met
van die grote boten, die de Limburgse watersportcentra voor zich opeisen". Maar de doorsnee-Lim-

burger zal zich daar niet druk over maken. Integendeel, steeds meer mensen in Limburg zijn er van overtuigd geraakt dat men veel meer samen moet gaan
doen. Met name ook op het gebied van Ruimtelijke
Ordening en Recreatie. En dan liefst op een zodanige
wijze dat afgestapt wordt van de zogenaamde afspraak-planologie en dat er duidelijk meer sprake zal
zijn van een formalisering. „Op basis van raamovereenkomsten moeten deelovereenkomsten worden gemaakt, maar dan op formele basis", zegt G.S.-lid Johan van der Woude, „terwijI bijvoorbeeld een DuitsNederlandse commissie voor Ruimtelijk Overleg ook
een juridische basis zou moeten krijgen t.a.v. maatregelen en plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, zodat uitvoering van een programma toch
weer niet doorkruist kan worden door de nationale
overheden".
INTERNATIONAAL NATUURPARK
De noodzaak daarvan begint gelukkig ook steeds
meer op andere niveaus door te dringen. De interparlementaire Unie van Duitse en Nederlandse parlementariers, die onlangs nog in Maastricht vergaderde bijvoorbeeld zal er bij beide regeringen op
aandringen om spoedig de totstandkoming van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden op publiekrechterlijke basis mogelijk te maken. Samenwerkingsverbanden voor verschillende functies als verkeer,
milieu, waterzuivering, recreatie, enz., die ook heffingen kunnen doen, enz., hetgeen momenteel uitgesloten is omdat nu slechts samenwerkingsverbanden op
privaatrechtelijke basis mogelijk zijn. Desnoods moet

Tentoonstelling „Unser Nachbar" - Foto S Linckens
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dat, volgens genoemde „parlementaire pressie-groep"
maar alvast via een bilateraal verdrag tussen beide
landen geregeld worden.
Diezelfde parlementariers zullen er ook bij beide regeringen op aandringen al vast een begin te maken
met de eerste aanzet van het Internationale natuurpark Maas-Schwalm-Nette. In Maastricht werd besloten de regeringen te vragen niet langer te wachten
tot precies vast staat Welke gemeenten nu allemaal
in dat natuurpark moeten komen te liggen, maar alvast te starten met het Meinweg-gebied in Melick-Herkenbosch en het aan Duitse zijde gelegen Elmpter
Wald, waar in feite van een onverbrekelijk landschappelijke samenhang sprake is. Aan Nederlandse zijde
gaat het daarbi; voornamelijk om de uitgestrekte bosen heidecomplexen van het staatsnatuurreservaat
Meinweg (371 ha), een buitengewoon gevarieerd heuvellandschap met vennen, oude bosfragmenten en
heide, begrensd door beekdalen. Het bestaande Duitse natuurpark Schwalm-Nette (er bestaan hier trouwens al, evenals in Vaals, grensoverschrijdende wandelpaden) heeft bij burgerij en overheid een grote invloed op mentaliteit, planologie, landschaps- en natuurbescherming. Via een grootschaliger aanpak over de
grenzen heen, met een coOrdinatie dus van beleidslijnen aan weerszijden van de grens hoopt men hier
een verantwoord ecologisch en natuurwetenschappelijk beheer te kunnen gaan voeren. „Het lijkt zinvol
dat in deze dagen vol groeiende zorgen rond het milieu een internationaal park als brug tussen twee landen gaat fungeren", aldus directeur-secretaris H.J. Verwiel van het Recreatieschap Peel en Maas.

bled plotseling afgedankt. Nu vindt er tussen Roermond-Dahlheim (Duitse grens) en MOnchengladbach
op deze lijn nog regelmatig goederenvervoer plaats
en loopt er tussen Dalheim en MOnchengladbach nog
12 keer per dag een personentrein. Reden waarom
Roermond — om te beginnen — aandringt op personenvervoer voor de lijn Roermond-Dalheim-MOnchengladbach, hetgeen dan later mogelijk weer kan leiden
tot de heringebruikname van de hele lijn AntwerpenRoermond-MOnchengladbach. De Kamer van Koophandel voor Midden-Limburg toonde via enquetes aan
dat men voor zo'n personenverbinding RoermondMOnchengladbach jaarlijks op circa 250.000 reizigers
kan rekenen, alle mogelijke Duitse instanties betuigden adhesie, maar de Nederlandse Spoorwegen sloegen ook aan het rekenen. Zij verwachtten hoogstens
125.000 reizigers en een tekort van een ton per jaar.
„En als de streek personenvervoer wenste, zou de
streek dat tekort maar voor haar rekening moeten nemen". Het overleg is nog steeds bezig.
VERBINDINGEN

SAMENDOEN

Dat laatste geldt ook voor wat betreft een betere
spoorverbinding tussen de Oostelijke Mijnstreek en
Aken. De Duitse Bundesbahn wil wel en van Limburgse zijde is al verschillende keren aangedrongen
op een rechtstreekse verbinding Amsterdam-HeerlenKerkrade-Aken, waarvoor dan de verbinding HeerlenKerkrade (7 kilometer) geelectrificeerd zou moeten
worden en een nieuwe geelectrificeerde verbinding
Kerkrade-Aken zou moeten worden aangelegd. Een
bestaande Duits-Nederlandse studiegroep is zich overigens wel bewust van de kosten die een en ander
met zich mee zou brengen.

Die noodzaak om meer samen te gaan doen en het
daarbij niet meer, zoals vroeger veelal gebeurde, louter te laten komen tot fraaie maar vrijblijvende afspraken, wordt steeds meer begrepen. Op het gebied van
natuurbescherming en milieu bijvoorbeeld hebben ook
Schinveld en Gangelt elkaar gevonden. Op tal van
andere terreinen gebeurt dit eveneens. Met name op
het gebied van de verbindingen. De aanleg van een
Maas-Rijnverbinding tussen Born en Neuss lijkt voorlopig nog een te moeilijke zaak, ook al praat men er
reeds meer dan tien jaren over, maar als het bijvoorbeeld gaat over de spoorwegverbinding AntwerpenRoermond-MOnchengladbach is er sprake van grote
overeenstemming. Die lijn ligt er al vanaf 1897 en in
1914 bijvoorbeeld reden er dagelijks zes personentreinen in ieder richting. Na de oorlog werd deze
kortste verbinding tussen Antwerpen en het Ruhrge-

In Roermond zou men bovendien graag zien dat er
zo snel mogelijk wordt gestart met de ombouw tot
autobaan van de rijksweg 68, westelijk van de Maas,
naar Roermond en naar Maalbroek bij de Duitse
grens, die dan daar aansluiting moet geven op de
nieuw aan te leggen Duitse autobaan B 230. NoordLimburg wil eveneens betere wegverbindingen met
Duitsland. De E-36 (Rotterdam-Ruhrgebied) zit praktisch helemaal vol. Om die te ontlasten wil men nu de
R15 (van Rotterdam-zuid naar Babberich, waar hij
moet aansluiten op diezelfde overvolle E-36) gaan uitbreiden. Maar intussen heeft Duitsland vrijwel gereed
de B-7 van DOsselc'orf naar Venlo (klaar tot aan de
Keulse Barriére in Venlo) en de B-15 (gereed tussen
Keulen en Neuss) die in 1976 bij de grens in Gennep
zal zijn. Daar liggen veel betere mogelijkheden voor
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een nieuwe verbinding Rotterdam-Ruhrgebied, maar
vreemd genoeg blijkt deze aanleg van wegen niet op
elkaar afgestemd. Juist zoals het merkwaardig blijft
dat de E-3 tussen Venlo en Antwerpen al geheel klaar
is, terwij1 het gedeelte tussen de Duitse grens bij
Venlo en Duisburg pas op z'n vroegst, het gaat om
35 kilometer, in 1975 gereed zal zijn.

We hebben dan ook met dat lange verlanglijstje alleen willen aangeven dat er in Limburg zelf in ieder
geval een duidelijke behoefte bestaat aan meer en
betere contacten en verbindingen. En daar gaat het
om.

OVERLEG

Intussen, het zal duidelijk zijn, zit men op „lager niveau", dat wil zeggen in het grensgebied zelf, niet bij
de pakken neer. Het heeft weinig zin om hier een
opsomming te geven van alle initiatieven, die in kleinere kring reeds zijn ondernomen om de onderlinge
contacten te verstevigen. Er zijn in Zuid-Limburg weinig plaatsen te vinden waar niet een of meer verenigingen een of twee keer per jaar een uitwisseling
organiseren met zusterverenigingen uit plaatsen in
het Duitse grensgebied. De Heemkundevereniging
Roerstreek, die zes gemeenten rond St. Odlienberg
en Vlodrop omvat vergadert maandelijks met diverse
Heimatvereine uit de Duitse omgeving en zo zijn er
tientallen soortgelijke initiatieven. Begin 1971 ging in
Kerkrade de Arbeitsgemeinschaft Rodaland van start,
waarbij Kerkrade, Eygelshoven en Ubach over Worms
van Nederlandse zijde en Herzogenrakt, Merkstein,
Kohlscheid en Alsdorf van Duitse zijde aangesloten
zijn. Alvorens het overigens tot die officiele stichting
kwam, was de samenwerkingsgedachte al duidelijk gedemonstreerd door het laten verdwijnen van het „ijzeren gordijn" dat vele jaren op de weg die in Kerkrade
Nieuwstraat heet en in het aangrenzende Herzogenrath Neustrasse, de grens aangaf tussen Nederland
en Duitsland. Dit ijzeren hek is vervangen door lage
leiconstenen met doorlaatplaatsen voor de onmiddellijke grensbewoners. De werkgemeenschap Rodaland
telt vier commissies, voor cultuur, sport, jeugd en natuurbescherming en de eerste activiteit was het uitbrengen van een gezamenlijke gids van alle verenigingen, die in de zeven gemeenten bestaan.

Kortom er zal nog heel wat overleg moeten worden
gepleegd. Met name op regeringsniveau. Want in de
regio zelf is men het over vele zaken eens. Zo bestaat er bijvoorbeeld een goed contact tussen de Kamers van Koophandel van Eupen, Aken, Heerlen,
Maastricht en, uit Belgie, Verviers, Luik en Hasselt.
Maar ook dit contact kan bijvoorbeeld moeilijk verhinderen dat er in dit Land zonder Grens liefst vijf regionale vliegvelden zijn, Monchengladbach, Aken, Luik,
Hasselt, Zutendaal en Zuid-Limburg, die plannen hebben tot uitbreiding of zelfs die uitbreiding al gerealiseerd hebben.
Dezelfde Kamers hebben ook al diverse malen aangedrongen op de totstandkoming van een internationale onderwijscommissie die zich zal bezig houden
met de vraagstukken rondom de integratie van de hogere onderwijsopleidingen in Hasselt, Maastricht,
Aken en Luik, mede uit overwegingen van een doelmatige besteding van overheidsgelden. Het is er nog
nauwelijks van gekomen. Dat laatste geldt trouwens
ook voor de wederzijdse erkenning van onderwijsdiploma's en het civiel effect daarvan. De Unie van
Duitse en Nederlandse parlementariers, die, zoals we
reeds schreven, onlangs in Maastricht vergaderde zal
er bij de regeringen nog eens op aandringen zo spoedig mogelijk te komen tot een wederzijdse erkenning
van de gelijkwaardigheid van de diploma's. Aileen
al voor de vele Limburgers die aan de Technische
Hogeschool van Aken studeren zou dat een uitstekende zaak zijn.
Het is niet uitgesloten dat deze waslijst van wensen
voor de lezer wel enige aanleiding zou kunnen zijn
tot enig pessimisme voor de toekomst. Er is inderdaad nog veel, heel veel te doen en men zal moeten
beseffen dat het gewoon uitgesloten is om al deze
zaken binnen nu en een paar jaren op te lossen. Daarbij wel bedenkend dat het hier in hoofdzaak facetten
betreft waarover alleen op duidelijk „hoger niveau"
onderhandeld zal kunnen worden.

UITWISSELINGEN

CULTURELE CONTACTEN

Daarmee zijn we terecht gekomen bij het laatste onderwerp dat ik in dit artikel zou willen aansnijden, namelijk de culturele grenscontacten. Het is juist
immers via „die Sprache der Kultur" in al zijn verschijningsvormen geweest, de brug die na de tweede
wereldoorlog opnieuw moest worden geslagen. In het
begin ging het daarbij vooral om initiatieven van enkele mensen en kleinere groepen, later werd dat duidelijk meer geinstitutionaliseerd. Zo ontstond in 1959
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de Duits-Nederlandse culturele werkgemeenschap
Limburg-Niederrhein met het Joel de nabuurschap tussen overheid en verenigingen, heel bijzonder in de
culturele sfeer, die altijd goed geweest was en is,
nog meer inhoud te geven en uit te diepen. Vertegenwoordigers van de deelnemende regio's en steden,
waaronder van Duitse zijde de gemeenten Krefeld,
Monchengladbach, Rheydt en Viersen en de Kringen Kempen-Krefeld, Geldern en Heinsberg, zouden
elkaar maandelijks ontmoeten en zouden trachten met
name op cultureel gebied de samenwerking zoveel
mogelijk te bevorderen. Welnu, dat is tot nu toe prima gelukt. Ontelbaar zijn de initiatieven die dank zij
deze Werkgemeenschap, direct of indirect, zijn genomen op het gebied van tentoonstellingen, uitwisseling van concerten, toneeluitvoeringen, ontmoetingen voor de jeugd, studiebijeenkomsten, publicaties,
enz. Van Nederlandse zijde neemt daarbij vooral de
Culturele Raad Limburg een belangrijke plaats in.
Deze Culturele Raad zorgde er overigens nog onlangs
voor dat in samenwerking met het gemeentebestuur
van Aken, de Deutsch-Niederlandische Gemeinschaft
in Aken en de Nederlandse Ambassade in Bonn een
grote manifestatie in Aken kon plaatsvinden onder het
motto „Unser Nachbar Limburg". Hoofdmoot vormde
een grote tentoonstelling met 150 foto's, kaarten, maquettes, dia's, enz., Welke een beeld gaf van wonen,
werken, spelen, milieu, landschap, recreatie, cultuur,
enz. in Limburg. Daarnaast werden er tientallen tentoonstellingen georganiseerd waaraan Nederlandse en
met name natuurlijk Limburgse kunstenaars, musea,
enz. hun medewerking verleenden. Er waren lezingen
over de Nederlandse literatuur, toneel- en balletvoorstellingen, er werd aandacht besteed aan de Nederlandse film, de Akense jeugd tekende en schilderde
onder het thema „Zo zie ik Nederland". Kortom in
Aken kreeg men volop gelegenheid tot een nadere
kennismaking met Nederland en speciaal het aangrenzende Limburg.
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EEN VERBLEEKTE NERF
Interessant daarbij is dat met name de laatste tijd
juist de belangstelling voor Limburg steeds groter
wordt. Het regeringsdistrict Aken is opgeheven en dat
heeft onder meer tot gevolg gehad dat de typische
grenslandzaken niet meer vanuit Aken maar vanuit
het kantoor van de regeringspresident in Keulen worden geregeld. En tussen Aken en Keulen botert het
niet zo best. „Dat regeringsdistrict Aken was toch
maar een blinde darm van Nordrhein-Westfalen", zei
nog onlangs een hoge Keulse regeringsambtenaar.
„Aken is zich nu inderdaad zo'n beetje een buitenbeentje gaan voelen", zegt drs Trees. „Het ligt tamelijk
excentrisch ten opzichte van het overgrote deel van
Nordrhein-Westfalen en daarom begint men steeds
meer ontvankelijk te worden voor een orientatie Haar
het westen. Liefst 52 van 97 kilometer stadsgrens van
Aken is trouwens tevens grens met Nederland en
Belgie en over negen grensovergangen komen jaarlijks zo'n 25 miljoen mensen Aken en dus de Bondsrepubliek binnen". De nieuwe Oberburgermeister van
Aken, Kurt MalangrO, zei het lets anders tijdens de
opening van de eerdergenoemde Limburg-expositie
in Aken, die overigens binnenkort ook in Keulen en
Dortmund te zien zal zijn. „Indien men de grenzen de
nerven noemt van de geschiedenis, dan vormt de
grens tussen Aken en Nachbar Limburg een erg verbleekte nerf, waarvan we hopen dat ze door middel
van een cosmetische correctie spoedig helemaal uit
Europa's aangezicht zal verdwijnen..."

JOH. THIJSSEN.

SPIEGEL VAN DE NEDERLANDEN
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REGERING EN KAMER HOUDEN ELKAAR IN BALANS

fel had uitgesproken over de christelijke
standelijk die „wezenlijke maatschappijherbereidheid om de regering voldoende te vormingen" ook klinken, we begrijpen uitersteunen. Met name had Van Thin te veraard dat het lets, veel misschien, te mazegswijze be- staan gegeven dat K.V.P. en A.R.P. de di- ken heeft met een andere inkomensverdeVol ens een Nederland
verse wetsontwerpen van het kabinet wel
ling, met spreiding van macht, verwezenlijstaan er een aantal fenomenen, verschijneens zouden kunnen „uitkleden, halveren
king van meer democratie, enz. Maar juist
selen, instanties of hoe men ze ook noemen
of ontkrachten".
op deze en dergelijke punten werden we
wil, bij wie of bij wat „niets onmogelijk"
Voor de door Van Thin uitgesproken twijfel
van de Troonrede nauwelijks lets wijzer.
is. leder vult die uitdrukking in naargelang
was overigens wel aanleiding geweest, geHeeft de regering dat allemaal zelf nog niet
het onderwerp waarvan hi (of zij) wil zegzien de hele en heel lange voorgeschiedezo helder voor ogen of besef ze dat de tijd
gen dat men er in feite 611es van kan vernis van het „rood-roomse" kabinet en re- nog niet daar is om ver-gaande stappen
wachten. Opvallend vaak word het beweerd van de politiek, en de hele wereld- kening gehouden met wat in de maanden aan te kondigen ?
na de „inauguratie" van Den Uyl door pogeschiedenis laat inderdaad zien dat er in
litici uit de twee grootste christelijke parde politiek „niets onmogelijk" of, wat poBESCHEIDEN GEHEEL
tijen bij allerlei gelegenheden was gezegd
sitiever gezegd, „alles mogelijk" is.
en geschreven. Maar zelfs al werd bij die
Toegepast op de Nederlandse politiek van
de nazomer en de voor-herfst, en dan spe- gelegenheden ook de christendemocrati- Niet om deze vragen te omzeilen, maar we
sche samenwerking naar voren gebracht,
kunnen wel stellen dat het moeizaam beciaal met het oog op het voortbestaan van
inclusief de in de oppositie verkerende
reikte samengaan van progressieven (PvdA,
de regering-Den Uyl, krijgen we een beetje
Christelijk-Historische Unie, van werkelijke
D'66 en Politieke Partij Radikalen) en Chrisde neiging om aan de waarde van dat veel„dreigementen" was toch eigenlijk
een
telijke partijen betekent dat juist ten aangebruikte gezegde te twijfelen. Natuurlijk
kunnen er onverwachte dingen gebeuren en sprake geweest. We zullen maar aannemen zien van dat „keerpunt" — de politieke
dat Van Thin eerder bedoelde zijn partij
grondslag van de samenwerkende progreszijn er onberekenbare invloeden van buitenaf die het progressief-christelijke kabinet — het was immers op een congres ! — wat sieven was immers „Keerpunt '72" gedoopt
op te warmen.
— zoveel compromissen dienden te worin zijn existentie zouden kunnen bedreigen,
den aangegaan dat er wel een bescheiden
maar normaal gesproken zitten de premier
geheel moest overblijven. Daarnaast staat
en zijn ploeg stevig in het zadel. Wat meer
GEEN ECHT „KEERPUNT"
wel vast dat de ontwikkeling van de Nederbetekent : de regering heeft, terwijI we deze
landse economie onvermijdelijk beperkinreels schriiven, al bewezen tegen een
De Troonrede dus. Ongetwijfeld ademde gen stelt aan de uitvoering van het prostootje te kunnen. Daarvoor behoeven we
ze een andere toon, was ze opgesteld in
gressieve programma. Door de oorlog in
alleen nog maar, terugblikkend, na te aan
hoe de reactie van de volksvertegenwoor- een andere sfeer dan de Prinsjesdag-ver- het Midden-Oosten en de boycot van Neklaringen van Den Uyls voorgangers Biesderland door olieleverende landen (maar
diging, de Tweede Kamer, is geweest op
heuvel en De Jong (om maar niet verder in
over deze zaken valt bij het schrijven van
de Troonrede, de jaarlijkse regeringsverhet verleden terug te gaan). Er waren priodeze „Spiegel" nog te weinig te beweren)
klaring op de derde dinsdag van septemriteiten verlegd, met een beetje goede wil
worden de economische vooruitzichten zelfs
ber, en op de rijksbegroting voor 1974,
kon men van een nieuwe visie spreken,
nog moeilijker. Wellicht is een aanpassing
beter bekend als de Miljoenennota.
maar het machtige „keerpunt", door de van de beleidsvoornemens van Den Uyl
PvdA in haar verkiezingscampagne en ti'straks een onvermijdelijke zaak.
K.V.P. EN A.R.P. : SOEPEL
dens de kabinetsformatie met zo'n nadrukSamenvattend kan van de Troonrede geuitgespeeld, was toch eigenlijk in de Troonzed worden dat er frisse geluiden in te
rede niet te herkennen. Zeker, een zaak als
beluisteren waren, dat ze zeer zeker „lets
Alvorens wat nailer in tegaan op die Kaontwikkelingshulp, kreeg meer nadruk dan
anders" bracht, maar dat de uitgesproken
mer-reacties — de algemene beschouwin- voorheen, het welzijnswerk dat tijdens het voornemens op menig terrein vraagtekens
gen dus — dient eerst lets gezegd over de voorgaande bewind no al wat aderlatingen
eisen wat de nadere uitwerking en vooral
Troonrede zelf. Ze werd door de Koningin
had moeten ondergaan, werd een flank stuk wat de uitvoering betreft. Typisch was dat
uitgesproken op dinsdag 18 september, drie
opgetild, er werden verlagingen in het voorin de dagen na Prinsjesdag door de pudagen nadat door minister Duisenberg (Fiuitzicht gesteld van de leerlingenschalen bij
bliciteitsmedia meer aandacht werd genancien) de revaluatie van degulden bekend
het kleuter- en basis-onderwijs en zo waschonken aan het weglaten van de naam
wasgemaakt. Daags na de publicatie van
ren er nog wel meer punten die men als van God in de slotformule van de regedeze financiêle ingreep gaven de Kamerpositief kon ervaren.
ringsverklaring en aan de tegenbegroting
fractieleiders van de twee christelijke reWaar het echter de met veel nadruk beloofdie door de oppositionele VVD, de liberalen
geringspartijen, mr. F. Andriessen van de
de en aangekondigde „wezenlijke maatdus, als reactie op de Miljoenennota werd
Katholieke Volks-Partij en mr. W. Aantjes
schappijhervormingen" (we vinden het
opgesteld. Zonder dit „randverschijnselen"
van de Anti-Revolutionaire Partij, te kennen
plechtig uitgedrukt, maar zijn er in al die
bij de Troonrede te noemen, willen we maatdat zij zich soepel zouden opstellen teenjaren waarin met deze slogan werd gezeggen dat de twee belangrijkste staatsover de regering. Ze verklaarden dit in antschermd, niet in geslaagd in concreto te
stukken van hetjaar zeker bij het grote
woord op een uitlating van hun Partij-vanontdekken wat daarmee nu heel recces bepubliek niet de aandacht krijgen die ze
de-Arbeid-collega drs. Ed. van Thin die op
doeld wordt) betrof, was de Troonrede verdienen. Maar is het ooit andersgehet congres van zijn groepering enige twijvaag, onhelder, weinig ze end. Hoe afweest ?
DEN UYL REDT HET VOORLOPIG WEL

■■•■=■■••■•.■

146

VERDEELDE OPPOSITIE
Komen we nu bij de algemene beschouwin en in de Tweede Kamer, het jaarlijkse
meerdaagse debat dat ditmaal drie weken
na Prinsjesdag werd gehouden. Zoals bovengezegd waren de K.V.P. en A.R.P. er
openlijk voor uitgekomen dat ze het kabinet op een soepele wijze zouden benaderen. Uit die hoek — het klinkt wat oneerbiedig — waren dan ook geen wezenlike „aanvallen" te verwachten. En omdat
de oppositie, verdeeld als ze is, bepaald
niet tot een stormloop op de regeringsveste overging, kon een Iandelijk namiddagblad daags na het Kamerdebat een beschouwend artikel over het Haase gebeuren inleiden met de zin : „Het kabinet-Den
Uyl zit, politiek gesproken, voorlopig gebeiteld".
Dat is ook onze mening, vandaar dat we
ditmaal er niet aan willen toevoegen : ...
maar toch is in depolitiek niets onmogelijk. Daarvoor is immers geen enkele reden. Inderdaadgaven de woordvoerders
van de twee christelijke regeringspartijen
al op de eerste dag van het debat te verstaan dat het allerminst hun bedoeling was
het kabinet te dwarsbomen, hinderlijk te
volgen of een soort ontmantelingspolitiek te
gaan bedrijven. Nu was het optreden van
de PvdA-fractieleider Van Thin er ook niet
naar om boze opmerkingen van de christelike partners uit te Iokken. Het katholieke
dagblad De Tijd noteerde : „Het leek wel
alsof deprogressieve drie hun (de christelike partijen - J.Vd.) alle gelegenheid wilden bieden, te demonstreren dat het beter
botert tussen de christendemocraten en het
kabinet".
WIEGEL EN DREES
Ronduit weinig imponerend was de rol van
de VVD-fractieleider Wiegel. Zijn verbale
begaafdheid en zijn slagvaardigheid in het
debat-op-korte-termijn konden niet verhelen
dat hi' in wezen weinig partij bood. Hij
slaagde er niet in een hoofdrol te spelen
aan de oppositionele kant, hi bleef inhoudelijk onder de maat en faalde bij het
verwerven van steun aan de kant van de
niet-regeringspartijen. Niet ten onrechte
schreef het dagblad Trouw : „Een oppositieleider diegetalsmatig geen alternatief voor
het kabinet kan bieden, moet zijn kracht
zoeken in het zaaien van ruzie en verdeeldheid tussen de coalitiegenoten, maar Wie-

gel heeft op dat gebied weinig tot niets
weten te verzinnen".
Aan de oppositionele kant was het optreden van oud-minister Drees (DS'70) veel
markanter. Zijn kennis van zaken bleek
soms werkelijk frappant, zijn inzichten
(waarmee we niet bedoelen te ze en die
te delen) imponeerden velen. Drees slag
de erin bij de behandeling van het punt der
volgens hem toenemende criminaliteit in
Nederland de eerste minister in het nauw
te driven, lets wat Wiegel gedurende de
drie debat-dagen niet lukte. Niet onvermeld,
dachten we, ma g de inbreng van de communistische fractieleider Bakker blijven. De
uitbundige wijze waarop hi' gebruik maakt
van beeldspraak en woordspelingen, wekt
no al eens de indruk dat hi de zaken simplificeert. Niets is minder waar : hi' kleedt
zijn rechtlijnigheid in een vorm in die ook
de mensen buiten de Kamerbanken aanspreekt. Menige principiele tegenstander
van Bakker sprak tegenover ons bewondering uit voor zijn (Bakkers) bijdrage aan
het debat.
KABINETSSUCCES
De stabiele basis waarop het kabinet-Den
Uyl zich voorlopig wel bevindt, kreeg een
bevestiging bij het stemmen over de lange
list van moties aan het einde van de algemene beschouwingen. Uit de re- en dup
lieken na de reacties van de premier was
al duidelijk geworden dat die stemmingen
weinig meer dan een formaliteit zouden
zin.
j
Het was in feite ook zo
Tot besluit : niets is definitief, dat geldt
ook voor depolitiek. Er wachten het kabinet-Den Uyl ongetwijfeld nieuwe en dan
meer toegespitste confrontaties met de Kamer. Men behoeft slechts te denken aan
zaken als het Centraal Accoord (tussen
re erin en bedrijfsleven), de selectieve investeringsregeling, de huuraftrek voor eigen woningen, enz. Daarbij zal het er waarschijnlijk heter aan toe gaan. Niettemin is
onze conclusie — en die is uiteraard tijdgebonden en voor sommige lezers wellicht
speculatief — dat Den Uyl het best een
hele bid zal rooien. Er is een duidelijk te
onderkennen balanssituatie. Dat die door
onvoorziene omstandigheden verstoord zou
kunnen worden, achten ook wij niet uitgesloten, maar weinig waarschijnlijk. Daarbij
voor ogen houdend dat onze twijfel aan de
houdbaarheid van de zegswijze „In de politiek is niets onmogelijk" allerminst als
een dogma bedoeld is.
JAN VERDONCK

MOET DAT NU ZO ?
De veelbesproken IBRAMCO-zaak (een
Belgisch-Perzische olie-overeenkomst) werpt
haar schaduwen tot in Nederland. Het was
immers te Maastricht waar vele duizenden
(ook uit Belie protesteerden teen de
— eventuele — vestiging van een °lieraffinaderij in Ternaaien. Het is daar dat de
lraanse one verwerkt zou worden,
maar
net over degrens, in Nederlands Limburg,
vreest men de kwade dampen die het bedrijf zou uitstoten.
Tot daar is het allemaal nog normaal.
Mindergewoon is het gekissebis dat over
deze zaak tussen Belgie en Nederland ontstond. TerwijI van Belgische kant, wellicht
een beetje te luchthartig, werd gesuggereerd om de schoorstenen van de raffinadenj zo hoog te maken dat de rook „over
Nederlands-Limburg heen zou waaien", repliceerden sommige Nederlandse politic'
met „revanche-ideeen". Zo van :jullie die
smerige troep in Ternaaien, dan van onze
kantgeen medewerking aan de totstandkoming van het Baalhoekkanaal door
Zeeuwsch-Vlaanderen naar het nieuwe
Antwerpse industriegebied.
Terecht wees de Nederlandsepremier Den
Uyl een dergelijke wraakneming van de
hand. Hi j zei ook dat de Belgische souvereiniteit met moest worden aangetast. Over
die soevereiniteit (een begrip dat toch ook
zun ontwikkelingen kent) zou nog wel lets
meer te zeggen zin
j
We doen dat niet,
maar wijzen er wel op dat een controverse
zoals die nu ontstaan is, zich tussen twee
Benelux-partners toch niet zou mogen voordoen Het lijkt me trouwens strijdig met de
Benelux-overeenkomst(en) dat een der elike zaak wordt afgewerkt op een wijze
zoals dat nugebeurt. De kwestie is nu
sterk in het emotionele vlakgetrokken terwijI men pratend en onderhandelend, zoals
verdragspartners betaamt, tot een zakelijke
en naar twee kanten bevredigende oplossing zou hebben kunnen komen.
Voor de Benelux is diegang van zaken
echt tegek geweest Niet ten onrechte zei
de Nederlandse minister Vorrink teen protesterende landgenoten : „Maar we kunnen
tochgeen nieuwe tiendaagse veldtocht
teen de Bel en aan beginnen !"
Oven ens : het staat op dit moment nog
niet vast dat die raffinaderij er komt en
dat ze in Ternaaien wordtgebouwd. Het
gebakkelei is dus met alleen on-Beneluxerig, maar ook voorbarig.
J.Vd.
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VOOr enige maanden werd bij het A.N.V.Vlaanderen een werk roe „Taalgebruik" —
opgericht, die o.m. zou instaan om Vlaanderen een nederlandstaliger uitzicht te
geven.
Na enkele weken van voorbereidend werk
is de werking officieel begonnen op 1 oktober 1973.
Bij het lezen van dit artikel zult U kunnen
vaststellen dat het A.N.V. eengelukkig initiatiefgenomen heeft.

De n.v. Top Bronnen (9660 Brake!) zal,
vanaf 1975, voorrang verlenen aan de
Nederlandse taal (etiketten op flessen, enz.).
Tot op heden gebruikte de directie van
De Goede Pers, 3281 Averbode, enveloppen (voorzien van tweetalige vermeldingen)
voor verzendingen in Vlaanderen. In de
toekomst wordt het verzendingspapier uitsluitend nederlandstalig.
„Deze Week aan de Kust", is een tijdschrift
dat uitgegeven wordt aan de kust en verPinksteren, Kerstmis en
schijnt
d ron Pasen,
in de vacantieperiode.
Bij het doorbladeren kan men constateren
dat talrijke firma's en instellingen soms
tweetalige en Franse reclame laten publiceren. Vanzelfsprekend zijn we tussengekomen.
De firma Citroen, 1.1zerplein 7, 1000 Brussel
deelt mede dat de animator de spelen, Op
de di) ken van Knokke en Oostende, viertali g heeft voorgesteld. In de e.k. jaren
zal dit systeem nog uitgebreid worden en
aan de toeristen zal men ook En else en
Duitse documentatie overhandigen. Alle reclame wordt viertalig.
Tot en met 1973 werd het Instituut Koningin
Elisabeth te 8458 Oostduinkerke enkel
franstalig vermeld. Prof. Dr. Alexander is
opgetreden opdat de uit ever voortaan
alleen de Nederlandse benaming zou bezigen.
„In antwoord op uw brief 47/77 kunnen
we U mededelen dat we in een nederlandstali g biad, bestemd voor onze kuststreek,
een eentalige Franse oproep lieten verschijnen, een vergissing is. De oorzaak ervan lit in het feit dat we van „Deze Week
aan de Kust" een Franse brief ontvingen,
en deze zaak dan ook door onze Franse
afdeling lieten behandelen", aldus de voorzitter van De Blauwe Wereldketen, G. Gilbertstraat 10, 1050 Brussel.
Deze internationale vereniging voor dierenbescherming heeft een Nederlandse afde-
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ling (Vlaanderen en Nederland) en verspreidt nederlandse-, franse-, duitse- en
engelstalige documentatie. Om de talnjke
vreemdelingen te bereiken, zal in de vacantietijd een viertalige tekst opgesteld
worden.
Groep Wauters (vIeeswaren), Meeusstraat
22, 9140 Zele. De eigenaar : „Eens de voorraad zakken opgebruikt, zullen we uitsluitend het Nederlands als tekstgebrulken".
In de Gentstraat op nr. 6 te Oostende is
Seo(Samenwerking - Economie - Oostende)
gevestigd. De directie is van goede wil en
alle filialen(tweetalige vermeldingen) worden herschilderd, men zal de Franse mededelingen verwijderen.
Voorzitter Bals : „Voor de aangenomen fiHaien moeten we hetprobleem onderzoeken,
doch ook hieraan komt wel een oplossing.
We vragen alleen wat geduld, want het is
niet mogelijk in een handomdraai alles op
zijn pootjes te zetten".
Enkele Gentse lezen hebben onze aandacht
gevestigd op de Vereniging voor Artistieke
en Culturele Verspreiding (V.A.C.V.), Koningsstraat 10 Brussel, welke o.a. de voordrachten en filmvoorstelling en„ Ontdek de
Wereld" organiseert.
Deze mensen waren een beetje verbolgen,
vermits zegeen goede plaatsen meer konden bemachtigen voor een voorstelling in
de Koninklijke Gentse Opera en ook omdat
vastgesteld is dat Exploration du Monde
voor een voordracht over twee avonden
beschikt, terwijI Ontdek de Wereld het moet
stellen met een avond.
De heer Hugo Rau, directeur, antwoordde
als voltg
: „...De bijval is inderdaad zeer
groot, zodat ik het vaste voornemen heb
volgend seizoen (1974-1975) een tweede
reeks te organiseren,
waardoor dan iedere
spreker twee keer zal optreden in de Koninklijke Opera. Zulks leek me voor het
seizoen 1973-'74 nog niet verantwoord, in
weerwil van het bevredigende resultaat van
vorig seizoen..."
Agence Continental, Nieuwpoortsesteenweg
21, 8400 Oostende heeft beloofd de Franse
reclame (vensters enpanelen) te verwijderen.
„Om tegemoet te komen aan de wensen
van uw sympathisanten en aangeslotenen
zal de benaming in 1974 nederlandstalig
vermeld worden in het handelsregister",
aldus de heer Moeykens.
Hoewel de taaltoestanden op de Internationale Jaarbeurs Gent, Kortrijksesteenweg, 640
(voorlopig adres) 9000 Gent fel verbeterd

zijn en voor de eerste keer de catalogus
voor 95 '°/0 drietalig opgesteld was, waren
enkele zaken nog niet in orde.
Via de microfoon werden de dienstmededelingen in het Nederlands omgeroepen,
algemene oproepen geschiedden tweetalig;
enkele formulieren zijn Nederlands-Frans
g
esteld.
Voorzitter Meyvaert : „Daar ik persoonlijk
— dat kan U wel begrijpen — niet de
catalogus opstel noch verbeter, en evenmin
de oproepen opstel,
wordt uw brief aan de
verantwoordelijke diensten bezorgd en een
onderzoek ingesteld".
In voornoemde (Jaarbeurs) hebben de Ets.
G.W. De Raeve, Burgstraat 7, Gent en de
n.v. Daphica, Nieuwe Wereldstraat 420, 7700
Moeskroen, respectievelijk tweetalige en
Franse advertentiesgeplaatst.
Beide firma's zullen voortaan alleen het
Nederlands bezigen.
p.v.b.a. Prefawood, Wolvenstraat 14, 8730
Harelbeke voert uitsluitend Nederlandse reclame in Vlaanderen ;postpapier en omslagen zijn eentalig Nederlands.
De documentatie-aanvragen
welke voor
,
gans Belie gebruikt worden, zijn voorzien
van Nederlands-Franse aanduidingen.
Nederlandse en Franse kaarten worden ter
beschikking van de klanten gesteld door
de Meubel- en Decoratiewerkhuizen J.-P.
Linster, Rogierstraat 237, Brussel, op de
Brusselse Jaarbeurs en alle beurzen in
Vlaams-Belie, deze maatschappij neemt
niet deel aan Waalse jaarbeurzen.
De directeur van het Antwerps Sportpaleis,
Schijnpoortweg 113, 2060 Merksem verzekert dat alle aanplakbiljetten enkel in het
Nederlandsgesteld zijn : de tweetalige affiches „Rollingstones" werden uitgegeven
door Gemco, die hiervoor de verantwoordelijkheid drag t.
Op voorstel van een A.N.V.-sympathisant
uit de kuststreek is er een briefgeschreven
aan de heer Vanden Boeynants, Minister
voor Landsverdediging,
waarin de aandacht
g
evestigd is op de Nationale Vakbond van
het Rijkswachtpersoneel, sectie Veurne,
welke tergelegenheid van het jaarlijks bal
een Franse advertentiegeplaatst heeft in
eenplaatselijk blaadje.
De bewindsman : „
Bedoelde vakbond is
echter, naar zijn juridische vorm, een vereniging zonder winstoogmerk. Hi ontsnapt
dus aan min gezag en voogdij".
De Brugse burgemeester, de heer Van
Maele, verzekert dat het Stadsbestuur zich,
qua mededelingen aan toeristen, sinds jaar
en dag houdt aan de vigerende wetgeving

intake taalgebruik. Alle berichten worden
eeds gedaan in vier talen en wel in de
st
rangorde : Nederlands, Frans, Duits en
Engels.
Een paragraaf uit het antwoord : „Het felt
dat de mededeling inzake het Begijnhof
(die mede gezien de illustratie) vrij lang
uitviel, en over meer dan een bladzijde
moest uitvallen, is er blijkbaar de oorzaak
van dat de Duitse en En else teksten ervan
(een extra bladzijde) we ens plaatsgebrek
door de uitgever van Info-Toerist moesten
uitvallen".
In de stedelijke muziekacademie „Adriaen
Willaert" (Stad Roeselare) bezigt men
franstalige leerboeken voor notenleer.
Het College van Burgemeester en Schepenen : „Gezien we uiteraard niets beter
wensen dan volledig gevolg te geven aan
uw verzoek,
werd terzake om advies en
voorstelgevraagd bij de Rijksinspectie.
We houden U op de hoogte van het verder
verloop van deze kwestie.
Toegangskaarten en opschriften van en in
Het Zwin", dat de
het vogelreservaat „
Compagnie Het Zoute, Prins Kareliaan 31,
8300 Knokke-Heist exploiteert, zijn in de
twee talengesteld. Sedert 13 september
1973 bezit deze maatschappij een Nederlandse naam. Vol ens de directeur zullen
de nodige wijzigingen aangebracht worden,
eens de voorraad drukwerk uitgeput ; men
zalgeleidelijk de borden vervangen om ze
viertalig aan te brengen.
Tot slot :„Alles komt wel in orde, daar ma
Ugerust in zijn !
ledere Oostendenaar zal er wel van op de
hoogte zijn dat de Koninklijke Sint-Ceciliakring 26, Oostende een algemene tweetaligheid huldigt •, op de Nederlandse affiches is steeds „Bal du Rat Mort” (jaarlijks bal) gedrukt.
Op 16 october j.l. hebben we een brief
gekregen van de burgemeester, waarin hi'
ons signaleert dat er tussengekomen is bij
de voorzitter met verzoek het nodige te
doen.
In het aankomststation te Oostende waar
de boten uit Dover toekomen, had de R e
voor Maritiem Transport En else wegwijzers
aangebracht.
De bestuursdirecteur reageerde als volt :
Een vermelding in vier of meer talen van
„
verkeersstroomtekens, welke onmiddellijk
moetengeassimileerd en geinterpreteerd
worden door in beweging zijnde passagiers,
is anderzijds onpractisch en onbruikbaar".
En verder : Ten einde aan uwgerecht-

vaardigde bekommernis tegemoet te komen,
werd aan onze bevoegde diensten opdracht
gegeven de gewraakte teksten te vervangen door symbolen (pictogrammen) die
door onze klanten kunnen be re
worden".
Alle plaatsnamen worden in de en gelstalige „General Information" in het Frans
vertaald ; in mindere mategebeurt dit ook
in de Duitse tekst (N.M.B.S.-spoorboekje
1973-'74).
Het Koninklijk Schild aan de wachtkamer
(Brussel-Centraal) van de Koning is franstali g en te Gent bevinden er zich nog tweetalige platen.
De Spoorweg is de klachten aan het
onderzoeken en de conclusies worden
later meegedeeld.
Te Zillebeke in de Meenseweg is Bellewaerde gevestigd, dat tweetalige oranjeblaadjes verspreidde, de reclame beyond
zich tweetalig in Info-Toenst en de straatnaam werd in het Frans vermeld. De directie
heeft ons een viertalig blaadje toegestuurd,
welke vlug uitgeput was en niet op tijd
kon herdrukt worden : voorlopig heeft de
instelling tweetalige uitgegeven.
De nieuwe vouwbladen en alle andere al emene advertenties zullen in vier talen verschijnen. Meenseweg blijft Meenseweg.
Eenparagraafje uit de vriendelijke brief :
Wegeven U dan ook de toelating om dit
antwoord in uw tijdschnft „Neerlandia" te
publiceren en zullen steeds graag uw opmerkingen en suggesties bestuderen en
waar het mogelijk is, werkelijkheid maken".
De concessiehouders van het Casino te
Middelkerke plaatsen soms twee- en zelfs
franstalige advertenties in plaatselijke tijdschriften(kustgemeenten).
Uit het antwoord en de doorslagen (aan
het Casino), welke het College van Burgemeester en Schepenen ons toegezonden
heeft, blijkt duidelijk dat de concessionarissen streng gevolgd worden voor wat het
al dan niet toepassen van de taalwetgeving
betreft.
Het College heeft de exploitanten in het
bijzonder herinnerd aan het besluit van de
emeenteraad, d.d. 10 mei 1966, artikel 2 :
g
toeristische berichten.
Er is klacht ingediend tegen de restauranthouder van het N.M.B.S.-station te Oostende (tweetalige aanduidingen). De kabinetschef van de heer Anseele, minister van
Verkeer, geeft de stellige verzekering dat
het Verbond zo spoedig mogelijk een antwoord zal toegestuurd krijgen

Enige sympathisanten hadden onze aandachtgevraagd voor de Arno-fabrieken
N.V. Aveltex), Doorniksesteenweg 36, 8580 Avelgem, welke F.-N. — verzendingsbiljetten gebruikt en eentalige Franse redame verspreidde te Gent ; Doorniksesteenweg is soms vertaald — de vertaling vindt
nu niet meerplaats.
Uit het eerste antwoord durven we besluiten dat er inderdaad een vergissing gebeurd is in Gent.
Daar de zetel in Vlaanderengevestigd is
en de klanten over gans het land verspreid
zijn, hebben we voorgesteld vorrang te verlenen aan het Nederlands.
De administratieve directeur heeft de sug.
gestie aangenomen en als bewijs enkele
formulieren toegezonden (facturen, reclame
op stortingsbiljetten •; tevens zijn . er Nederlandse en Franse omslagen).
li 1973 heeft het Gemeentebestuur
Op 8 ju
van Knokke-Heist een groot internationaal
vuurwerkgeorganiseerd : vouwblaadjes waren voorzien van tweetalige aanduidingen ;
het Casino voertgeregeld twee- en franstalige reclame.
De burgemeester : „Alle maatregelen zullen
getroffen worden om in de toekomst dergelijke vergissingen te vermijden. "
Publifer, Roger Vanden Driesschelaan 23 1150 Brussel verzekert de reclame in de
stations voor rekening van de Spoorweg. In
de Officiele en Gouden Telefoongids (zone
Brussel) zijn de advertenties uitsluitend
franstalig opgested : de nodige schikkingen
zijn getroffen voor volgend jaar (1974-75).
We hebben de aandachtgevraagd van het
Oostends stadsbestuur voor het volgende :
twee- en franstaligheid in Eur Ostend News
(uitgegeven onder de auspicien van de
stad), Casino-Kursaal, Wellington-Renbaan
en Thermaal-Instituut. Waarom heeft voornoemd blad een Engelse naam ?
Wat antwoordt Burgemeester Piers ? „Ik
kan volledig instemmen met wat U schrijft
en bengraag bereid al het mogelijke te
doen om ook de laatste taalwetsovertredin en we te werken."
En verder : „
1k zal zeker niet nalaten er
voor te zorgen dat alle opschnften voortaan
ofwel in het Nederlands zoudengesteld zijn
ofwel viertallig, maar dan met het Nederlands vooraan".
Onlangs heeft de gemeente De Panne een
nieuwe sporthalle opgericht. In de cafetana van het zwembad bevonden er zich
Franse teksten. Reactie van senator Versteele : We delen U mede dat de cafe-
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taria van het nieuw zwembad aan een prive-onderneming in concessie werd gegeven. We zouden dus heel wat last gehad
hebben, mocht ons bestek in zijn artikel 28
niet hebben bepaald : „De wetgeving op
het gebruik der talen is van toe passing". "
Tot slot : We vragen dan ook aan de exploitant zich in orde te stellen."
De eigenaar van het restaurant Panier d'Or,
Wapenplein 11, 8460 Oostende heeft aan
het Verbond gevraagd de spijskaarten in
correct Nederlands op te stellen, een taalspecialist is hier met genoegen op ingegaan.
In de editie van juli-augustus 1973 van Eur
Nes
w heeft Sabena de reclame in
Ostend
het Frans gesteld. Directeur Goossens signaleert dat zoiets niet meer geschieden.
Laatstleden heeft de directie van 't Populierenhof, Gaverkasseide 6 a, 9751 Asper
in alle Gentse brievenbussen NederlandsFranse folders laten bestellen. De eigenaar :
„Dit ma niet meer gebeuren ! "
Wat zeker positief te noemen is, is de beslissing van Ridder Jan de Spot, afgevaardigde-beheerder van de Bank van Brussel,
entscha psstraat 2 - Brussel :
Re g
1) Frans opschrift op de Gentse Kouter
wordt weggenomen ;
2) hetzelfde zal door aan op de Lippenslaan te Knokke ;
3) in de zetel Brussel (hoofdkantoor) mogen er een Franse stempels meer aangebracht worden op Nederlands formulieren ;
) de directeur van het filiaal te Oostende
4
den zoveel mogelijk het nederlandstalig
karakter van dit agentschap te bevestigen.
Alle aanduidingen in het domein Planckent in
orde met het
correc
dael te Muizen zijn
taalgebruik, uitgezonderd de plaatsjes op
de cabines van de Electriciteitsmaatschappij Noord-Belgie.
De adjunct directeur van de Koninklijke
Maatschappij voor Dierkunde is tussengekomen opdat deze klacht in . gunstige zin
zou opgelost worden.
Hoe reageert de heer Y. Wauters, bedrijfsleider van de p.v.b.a. Wauters, Sint-Annastraat 15 - 8000 Brugge ?
a) De stichtingsactie in het Belgisch StaatsNederlands •; zeer zeldblad is een
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zaam in het wereldje van de paarden in
g ;
Belie
b) de firma gaat akkoord de opschriften
viertalig aan te brengen in de kantoren
„Amsterdamstraat en Nieuwpoortsteenwe g" te Oostende ;
c) het bureau te Brugge zal herschilderd en
aangepast worden ;
d) alles is nederlandstalig te lzegem ;
) Brusselse kantoren : alle bedienden
e
schrijven en spreken vloeiend de twee
nationale talen.
General Products Benelux, Albert Denijsstraat 6 te 1160 Lot vermeldde de straatnaam ook in het Frans (verpakkingen), eens
de voorraad opgebruikt, wordt het enkel
Albert Denijsstraat.
Administrateur R. Florizoone van Meli-Adinkerke is bereid de toegangskaartjes volledig viertalig op te stellen. Ook signaleert
hi dat kaartjes, mededelingen en bordjes
in de sprookjestuin, vanaf 1974, in de vier
talen zullengesteld worden.
Er zijn Nederlandse en Franse gele kosteloze toegangskaarten : men beschouwt
deze alspersoonlijke uitnodigingen, vertaling is dus overbodig.
Over het algemeen kan men beweren dat
de taaltoestanden in de Vlaamse filialen
van Priba, Inno en Bon Marche aangepast
zijn aan de taal van de streek.
Aan Baron Vaxelaire, vice voorzitter van
de Raad van Beheer hebben we volgende
details meegedeeld : enkele tweetalige opschriften in Priba 2000 te Zwijnaarde, Inno
Brugge en Antwerpen.
ewoonlijk is de toestand
minder
Zoals
g
gunstig, wanneer er iets centraals georganiseerd wordt te Brussel.
De aanduidingen op de blikken (b.v. groenten) zijn soms uitsluitend franstalig vermeld in de oranje-bladen van Priba. De
reclame die gevoerd werd voor de wedstria • „Zoek onze Hoeden" was absoluut
niet ideaal voor de Vlamingen — als tweede
prijs : Tintin au Pays des Soviets en verder 100 albums „Les Archives d'Herge".
In voornoemd reclameblad werd eveneens
propaganda gevoerd voor „Tintin et le Lac
aux Requins."
Op 15 october 1973 ontvingen we een uitnodiging voor een etentje met een afdelingsdirecteur.
Welke resultaten zijn er behaald ?
1) alle franse teksten zullen weggenomen
worden ;

2) om Priba geen nutteloze kosten te bezorgen (opstellen cliché's) zullen — in
de toekomst — de koopwaren in . de Nederlandse en Franse reclamebladen voor
de helft nederlands- en franstalig te zien
zijn. Vanzelfsprekend gaat het hier over
afbeeldingen (b.v. blikken soep, enz.) ;
3) indien Priba nog wedstrijden organiseert,
zal alles voor 100% in orde zijn.
De tweede prijs van „Zoek onze Hoeden""
was een origineel exemplaar. De afdelingsdirecteur veronderstelt, indien een
Vlaming het boek „Tintin au Pays des
Soviets" zou winnen en hi'j het weigert,
het eras de bedrag van 30.000 fr. in
aankoopbons zal knjgen.
4) het franstalig berichtenbord aan de
diensttoegang in de Brusselse Nieuwstraat is verdwenen en zal opnieuw tweetali g opgehangen worden ;
5) sommige formulieren in de Vlaamse Priba's zijn nog franstalig. De Vlaamse diecteurs hebben besloten het taaldecreet
r
stipt toe te passen, enkele formulieren
bestaan al in het Nederlands, andere zullen volgen.
De verkoopsdirecteur heeft verzekerd dat
de be correct zullen uitgevoerd worden. Tot slot : bij speciale gelegenheden
zal de leeuwevlag aan alle
(11 juli, en
Priba-warenhuizengehesen worden.
In het vademecum van de Stad Gent en
het vouwblaadje Gent E3 - E5 werden somofficiele namen in de Franse tekst
mige
franstalig aangebracht, zoiets kwam niet
voor in de En else en Duitse teksten.
Burgemeester Van den Daele : „Bij volgende uitg aven worden al die teksten volgens uw wens uitgezuiverd. "

Wij zouden het oprecht waarderen, indien
U wantoestanden op taalgebied kent, deze
te signaleren aan de verantwoordelijken van
de
„Taalgebruik". Alle klachten
de we
worden vertrouwelijk en discreet behandeld.
Koopt U electrische apparaten en andere
zaken, waarvan de uitleg in het Nederlands
ontbreekt, ook in dezegevallen treedt men
op. Ons adres : Algemeen Nederlands verbond - Werkgroep „Taalgebruik" - Stropstraat 64 - 9000 Gent - Tel. 09/21.33.11.

WERKGROEP TAALGEBRUIK

SCHROVENDE LEZERS

DE SPELLINGKWESTIE
Sinds jaar en dag zijn er voor- en tegenstanders van een vereenvoudigde spelling.
Dikwijls berust de mening op zuiver emotionelegronden. De vraag moet echter wordengesteld of deze benadenng van het
vraagstuk juist is. Het heeft er de schijn
van dat de begnppen taal en schrift niet
van elkaar onderscheiden worden. Taal is
een middel om berichten over te brengen.
Er zijn tal van middelen, waarvan als voorbeeld wordengenoemd : tekens (bijv. verkeersborden), door bewegingen (bijv. het
wenken of een stopteken), door spreken, al
dan niet met behulp van technische apparaten, waarvoor vele talen beschikbaar zijn
ofgemaakt worden (bijv. esperanto), door
schrift, dat Of aansluit bij de een of andere
taal, Of los daarvan staat(bijv. cijfers en
tekens met een min of meer universele betekenis, zoals $, &, ?, enz) Bij al deze
methodengeldt als voorwaarde voor de
bruikbaarheid, dat verzender en ontvanger
van het bericht aan hetgebruikte middel
dezelfde interpretatie even. Deze interpretatie moetgeleerd worden
Bij gebruik van letters is de afspraak, de
interpretatie, dat een bepaald teken of combinatie van tekens overeenkomt met een bep
aalde kiank. Helaas is het aantal letters
kleiner dan het aantal voorkomende klanken, zelfs wanneer wij alleen aan het Nederlands denken, bijv. : bij 'rood' en 'door'
is de kiank van het dubbelteken duidelijk
verschillend. Van oudsher heeft men verwantschap gevoeld tussen de klanken van
bijv. 'bak' en 'bank', in beide gevallen wordt
gebruik gemaakt van het teken a, zij het,
dat in het laatste woord het teken wordt
verdubbeld om de open kiank aan te geven.
Dit is een afspraak. Vroeger had men een
andere afspraak, men schreef ae •; deze oude schnjfwijze vindt men nog terug in plaatsnamen en familienamen : Saerbeek
van
,
Waesberghe. Bij de o-klank werd de verlenging aangegeven door het toevoegen van
een i, bijv. Oirschot (spreek uit : Oorschot).
Het huidige schrift is het gevolg van afspraken of, zo men wil, van gewoonten, die
zich in de loop der ti den hebben gevormd
en die aan wijzigingen onderhevig zijn. De
wijzigingen zijn sinds het begin van de vorage eeuw min of meergereglementeerd
geweest : eerst door de spelling Siegenbeek (1805), daarna De Vries en Te Winkel

(1863), Marchant (1934) en het zg. groene
boekje van 1947.
Het schnft staat los van de taal ,
dezelfde
woorden en zinnen kunnen zonder errig bezwaar door andere tekens worden weergegeven, bu y. : drie en 3, gulden en f, normaal schrift en steno. Wanneer ergeen
lettertekens bestonden en men moest er
toe over aan deze te ontwerpen, dan zou
men zeer zeker totgeheel andere tekens
komen dan de huidig,
e al was het alleen
maar omdat voor het automatische lezen
van schrift de verschillen tussen de lettervormen onderling eigenlijk groter dienen
te zijn dan thans het geval is.
Voorbeelden van wijzigingen in de afspraken zijn bijv. te vinden in het woord blauw.
Vroeger schreef men blaauw en het is niet
onmogelijk, dat men in de toekomst blau
zal schniven of zelfs blou als men voor de
au en ou kiank dezelfde lettertekens wil
gebruiken. Het is slechts een kwestie van
afspraak welke tekens gebruikt zullen worden. Het wegvallen van de letter w zou verdedigd kunnen worden door het felt,
dat
deze nauwelijks hoorbaar is. Het verschijnen
van de w-klank bij uitdrukkingen zoals de
blauwe hemel, isgeen reden om deze in
blau(w) to handhaven, het woord kouwelijk
is immersgeen reden om kouw te schnjven. Hoogstens kan men histonsche redenen aanvoeren, maar ook dit isgeen stork
argument wanneer wij zien, dat de huidige
schnjfwijze niet zelden duidelijk afwijkt van
het een vroeger gebruikelijk was. Eon enkele bilk in oude stukken laat dit duidelijk
zien. Als willekeurig voorbeeld de tekst van
artikel XXIV van de Unie van Utrecht :
„Ende tot meerder vasticheyt zullen die
Stadthouders van de voorsz. Provincien, die
nu zyn ofte naemaels comen sullen, mitsgaeders alle die Magistraeten ende Hooftofficiers vanyegelyck Provincie Stadt ofte
Loden van lien, dose Unie ende Confederate
ende een der artyckel van dien in
Y
't bysonder, by eede moeten beloven naer
tegaen ende onderhouden, doen naergaen
ende onderhouden".
Behalve opmerkeliike wilzigingen in de spelling, vindt men ook veranderingen in de
woordvorm, zoals naergaen in plaats van
het huidige nagaan.
Het bovenstaande isgeen pleidooi om tot
een wijziging in de spelling over to gaan.
Indien men hiertoe besluit, dan zal men alle
factoren nuchter tegen elkaar moeten af-

we en. Men zal moeten beseffen, dat een
wijziging ook kosten met zich zal meebrengen en dat er verwarring zal komen
omdat het ouderegeslacht in zeker mate
zal bluven vasthouden aan het oude, al was
het alleen maar omdat het met meevalt
oude ingewortelde gewoonten to vervangen
door nieuwe afspraken waardoor het automatisme van het schriiven verandert in iets
waarbij in het begin voortdurend gedacht
moot worden, terwijI het on ere geslacht
wordt opgevoed met het nieuwe en dus de
mogelijkheid van twee schrijfwijzen naast
elkaar zeker niet denkbeeldig is.
Bij voorstellen tot wijziging streeft men
dikwijIs naar logica, die zich baseert op
het : srijf soas je spreek(t). Was dit maar
mogelijk. Zelfs in het kleine nedertandse
taalgebied is de verscheidenheid van dialecten zógroot, dat het ideaal van een uniforme schrifteliike weer gave van de klanken
voorlopig wet een vrome wens moot blijven.
Men denke bijv. aan : lj = ei of ie •;
Men denke bijv. aan : ij = ei of ie; aa =
ao of as ; ui = ui of uu • z = z of s enz.
Ook het uitspreken of wegmoffelen van
medeklinkers is van streek tot streek verschillend.
Wanneer men stelt, dat de spelling moot
aansluiten aan het ABN, dan heeft men
de huidige willekeur alleen maar vervangen
door een andere willekeur omdat het ABN
de dialecten nog lang met verdrongen heeft.
Het srijf soas je spreekt, zou dus van
streek tot streek verschillend uitvallen.
Laten we dus met overhaast to werkgaan,
Siegenbeek hield het 58 jaar uit, De Vries
en Te Winkel 71 jaar. Het zg. groene boekje
heeft in hoofdzaakgrammaticale wijzigingen
gebracht, de spelling van Marchant is daarbij eigenlijk met aangetast zodat de spelling Marchant thans pas 39 jaar oud is.
Wanneer men beweert, dat een vereenvoudiging zou leiden tot beter schrijven,
dan moot dit worden betwijfeld. Het zijn
niet zo zeer de schrijffouten, die de ergernis opwekken, maar het dikwiils votkomen
gebrek aan taalbeheersing, aan stijI en aan
woordkeus om van de vele vreemde, vooral
en else insluipsels maar to zwijgen. Wanneer hier wat aangedaan zou kunnen
worden, dan nemen wij eon enkele fout
in de spelling gaarne op de koop toe.
Onlangs word nog opgemerkt, dat een
vernieuwde spelling klassieke geschriften
onleesbaar zou maken. Ook hier weer de
verwarring van taal = kiank en de afspra-
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ken die voor de spelling gelden. Misschien
worden oude schriftstukken wat moeilijker
leesbaar. Maar hoe dikwijls komt het voor
onder de millioenen mensen, die dagelijks
lets moeten lezen, dat zij oude stukken in
handen krijgen ? Hun aantal is praktisch
te verwaarlozen en voor hen, die door hun
werk oude schriftstukken moeten lezen, zal
de oude spelling echt een grote moeite
opleveren.
Vondel's taal blijft mooi klinken, onafhankelijk van de tekens, die men voor het schrijyengebruikt.
DRS. W.J. BIJLEVELD

ONEENS
Dr. Jansseune heeft volkomengelijk ; Limburgers en Brabanders zijn geen „Hollanders" of „Vlamingen". Dat geldt ook voor
Groningers, Zeeuwen, enz. En het sterkst
uiteraard voor de Friezen. Maar hoe moeten we dan de bewoners van de Nederlands sprekende gewesten in Belgie onder
66n noemer brengen ? Wij, veel verguisde
Groot-Nederlanders, spraken tussen 1920
en 1940 zoveel mogelijk van „Zuid-Nederlanders" en vermeden het over „Vlaanderen" of „Vlamingen" te spreken. De
Nederlandse stad werd dan in dit verband
vanzelf „Noord-Nederland".
Maar Dr. Jansseune zal zeker felle to enstanders hebben als hi' schrijft „Belgie =
Zuid-Nederland".
Niet slechts onder de Walen, maar ook bij
alle Nederlands sprekenden. Met Walloniè
hebben
emeenscha
wij NIETS te maken. De cultuurp der Nederlanders strekt zich
g
uit tot aan de taalgrens met inbegrip van
de Voerstreek, Brussel en Komen en, niet
te vergeten, Frans-Vlaanderen.
Hiervoor te werken lijkt me belangrijker
dan kleinzielig te redekavelen over het gebruik van de woorden „Vlamingen" en
Vlaanderen".
„
MEJ. G.H.M. VAN ARKEL
DE BILT

„VLAANDEREN"
lk ben het volstrekt niet eens met de lezersbrief van Dr. H. Jansseune (nr. 4)
over het „begrip" VLAANDEREN. Deze benaming is een „voorbijgaand volkspsychologisch verschijnsel", „een kunstmatig
opgefokte" benaming, de „Vlaams-nationalistischepolitic!" hebben er niets mede te
maken ; het is niet „vreemd aan de realiteit", geen „geforceerde situatie". Inderdaad, reeds in de 16e eeuw spraken en
schnjven de Franse historici over „les
Flandres" (daarin waren de middeleeuwse
benamingen „Brabant" en „Limburg" versmolten). Rubens, Van Dijck, Jordaens, Teniers, enz. enz. waren VLAAMSE schilders engeen Brabantse ; zij behoorden tot
de „Ecole FLAMANDE", de VLAAMSE
schildersschool, waarvan Rubens alom als
de Prinsgeldt.
Sedert Conscience's „LEEUW VAN VLAANren is de
DEREN", dus sinds bijna 140 ja
term „VLAANDEREN" gemeengoed geworden in Zuidnederland, ingans het
Nederlandssprekende deel van Belie. Nu
wordt hiertegen kunstmatig ingegaan door
b.v. „Het Belang van Limburg" en door de
heren W. Kunnen en Dr. Jansseune ; het is
spijtig. lk persoonlijk voel natuurlijk voor
de term „Zuidnederland", maar ik meen,
dat het „Vlaamse" yolk deze benaming nooit
zal aannemen, terwijI VLAANDEREN definitief ingeburgerd is.
Ma g ik mijn bewondering uitdrukken voor
de objektieve bijdragen van de heer De
Deurwaerder ?
DR. J. PEETERS
ANTWERPEN

KARL A. MAYER, SINT-OMAARS
EN DE B.F.N.
Hedenochtend ontving ik het nummer 3,
77ste jg., 1973 van NEERLANDIA, waarin ik,
tot mijn genoegen, op bladz. 86, het stukje
van G.G. las :„Tachtig kaarsjes voor K.
Mayer”. Prachtig, mijn oude jeugdvriend

Karl A. Mayer, dien ik reeds van mijn gymnasiumjaren of ken, toen hij geregeld van
Antwerpen uit spreekbeurt vervulde voor
den Nederlandschen Gymnasiasten-Bond in
het Noorden. Heelegeneratien oud-gymnasiasten in ons land heeft hi' aldus enthousiastgemaakt voor de Vlaamsche Beweging.
lk begrijp alleen niet, waarom G.G. hem
in dat stukje halstarrig Karel Mayer noemt.
Zijn voornamen zijn nu eenmaal Karl A.
Punt 2: Op bladz. 87, derde kolom, lees
ik in het stukje : „Johannes Brugman stierf
500jaar geleden", dat deze Minderbroeder
werd in een klooster van de Observanten
in St.-Omer.
Waarom hier de Fransche naamgebezigd in
plaats van de Nederlandsche naam van die
stad, Sint-Omaars ? St.-Omaars lag toen
immers in Zuid-Vlaanderen en was in Brugman's tijd nog eentalig-Diets. Wij spreken
immers ook niet van Dunkerque, maar van
Duinkerke, en niet van Lille, maar van Rij•sel (met á& s !) ; niet van Graveline maar
van Grevelingen ; enz., enz.
Punt 3: In uw overigens uitstekend gerect
digeerd blad „NEERLANDIA" miste ik tot nu
toe : een mededeeling over de samenstelling van het „Komitee voor de B.F.N. (=
Bibliotheek 'De Franse Nederlanden Bibliothéques 'Les Pays-Bas Frangais'), welk bericht toch voor de lezers van 'Neerlandia'
interessant-genoeg kan worden geacht.
lkgeef daarom bij dezen de huidige samenstelling van dat Komitee. (De bibliotheek is,
zooals u weet, ondergebracht in een vleugel van de K.U.L.a.K. = Katholieke Universiteit Leuven, afdeeling Kortrijk. Voorzitter :
Leo Vanackere, senator ; Ondervoorzitter :
Andre Demedts ; Secretaris : drs. E. Defoort • V. Arickx, Jozef Deleu, P. Gorissen,
dr. med. Jan KLAAS, dr.mr. H. P. SCHAAP
(voorzitter Ver. „Zannekin"), dr. iur. Albert
Deckmyn (ondervoorzitter Ver. „Zannekin"),
Luc Verbeke(Waregem), L. Schepens, L.
Simons, W. van Hille, M. Mispelon, M.
Verhaest, E. Warlop, C. Wyffels.
DR. MR. H.P. SCHAAP
ZIERIKZEE
Ab.
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VISSER-NEERLANDIAPROZEN

HOORSPEL

Het Algemeen Nederlands Verbond stelt, als uitvoerder van het testament
van mr. H.L.A. Visser, in 1974 een bedrag beschikbaar voor in de Nederlandse taal geschreven oorspronkelijke hoorspelen (geen vertalingen of
bewerkingen van romans, novellen, toneelstukken of televisiespelen).
Het spel moet een tijdsduur hebben van 45 a 60 minuten.
Het toe te kennen bedrag voor een spel varieert tussen f 1000,- en f 5000,-.
De jury bestaat uit de heren mr. H.A. Keuls - Amsterdam, voorzitter, Wim
Hazeu - Hilversum, Louis Lutz - Hilversum, Ivo Michiels - Zonnegem (Big.),
en Andries Poppe - Brussel.
Deze jury werkt samen met het „Centrum voor Nederlandse Dramaturgie",
Marius Bauerstraat 30, Amsterdam.
Getypte spelen onder schuilnaam of motto dienen zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk voor 1 juli '1974, in drievoud gezonden te worden Haar het
secretariaat van het Algemeen Nederlands Verbond, Surinamestraat 28,
Den Haag. Een persoon mag slechts een spel inzenden. Het spel mag al
niet eerder zijn ingezonden voor een Visser-Neerlandiaprijsvraag.
Bij de inzending van het spel een gesloten envelop voegen, waarop vermeld de schuilnaam of het motto en de titel van het spel ; in deze envelop
een brief met vermelding van de titel van het spel, van de naam en het
adres van de schrijver.
Om voor een prijs in aanmerking te kunnen komen mag het hoorspel niet
zijn uitgezonden of in druk verschenen voor 1 december '1974.
Het juryrapport en de op grond daarvan door het hoofdbestuur van het
Algemeen Nederlands Verbond toegekende prijzen zullen openbaar gemaakt worden voor 1 december '1974. De uitreiking van de prijzen zal plaats
hebben in het voorjaar van 1975.
De ingezonden spelen worden na 1 december 1974 aan de schrijvers teruggezonden.
Het bovengenoemde centrum zal na de uitslag de omroepverenigingen in
Nederland en Belgie opmerkzaam maken op de bekroonde spelen en zich
inspannen uitzending van de bekroonde spelen en ook van spelen die de
jury niet bekroont, maar verdienstelijk acht, te bevorderen.

VISSER-NEERLANDIAPROZEN

TONEELSPEL

Het Algemeen Nederlands Verbond stelt, als uitvoerder van het testament
van mr. H.L.A. Visser, in 1974 een bedrag beschikbaar voor in de Nederlandse taal geschreven oorspronkelijke toneelspelen (geen vertalingen of
bewerkingen van romans, novellen, hoorspelen of televisiespelen ; geen
tekst voor opera of operette).
De tijdsduur mag voor een avondvullend stuk niet minder bedragen dan
twee uur en voor een eenakter drje kwartier.
Het toe te kennen bedrag voor een stuk varieert tussen f 1500,- en f 3000,- ;
voor een eenakter f 1000,-.
De jury bestaat uit de heren mr. H.A. Keuls - Amsterdam, voorzitter, Carel
Alphenaar - Amsterdam, Rob Scholten - Den Haag, Alfons van Impe - Vilvoorde (Big.) en Roland van Opbrcecke - Brussel.
Deze jury werkt samen met het „Centrum voor Nederlandse Dramaturgie",
Marius Bauerstraat 30, Amsterdam.
Getypte spelen onder schuilnaam of motto dienen zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk voor 1 juli 1974, in drievoud gezonden te worden Haar het
secretariaat van het Algemeen Nederlands Verbond, Surinamestraat 28,
Den Haag. Eón persoon mag slechts 66n spel inzenden. Het spel mag al
niet eerder zijn ingezonden voor een Visser-Neerlandiaprijsvraag.
Bij de inzending van het spel een gesloten envelop voegen, waarop vermeld de schuilnaam of het motto en de titel van het spel ; in deze envelop
een brief met vermelding van de tjtel van het spel, van de naam en het
adres van de schrijver.
Om voor een prijs in aanmerking te kunnen komen mag het toneelspel niet
zijn gespeeld of in druk verschenen voor 1 december 1974.
Het juryrapport en de op 'grond daarvan door het hoofdbestuur van het
Algemeen Nederlands Verbond toegekende prijzen zullen openbaar gemaakt worden voor 1 december 1974. De uitreiking van de prijzen zal plaats
hebben in het voorjaar van 1975.
De ingezonden spelen worden na 1 december 1974 aan de schrijvers teruggezonden.
Het bovengenoemde centrum zal na de uitslag de grote toneelgezelschappen in Nederland en Belgie opmerkzaam maken op de bekroonde spelen en
zich inspannen opvoering van de bekroonde stukken en ook van stukken
die de jury niet bekroont, maar verdienstelijk acht, te bevorderen.
Het bestuur van het
Alg. Nederlands Verbond
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HET A.N.V. VERWACHT U OP 30 MAART IN ROTTERDAM

ALGEMENE VERGADERING A.N.V.

De Algemene Vergadering 1974 van het A.N.V. wordt op zaterdag 30 maart gehouden in Rotterdam in het Rijnhotel aan het Schouwburgplein 1. De vergadering
begint om 11 uur.
De agenda vermeldt de mededelingen van de algemene voorzitter, het jaarverslag
van de secretaris, het financieel verslag van de penningmeester (de verantwoording
1973, de begrotingen 1974 en 1975, de vaststelling van het bedrag van de
ledengelden en de verdeling daarvan), de bestuursverkiezing en de rondvraag.
Aan de beurt van aftreden zijn : dr. W.H. van den Berge, Leidenschendam, alg.
voorzitter ; dr. jur. G.R. Piryns, O.-L.-Vrouw-Waver, voorzitter Vlaanderen ; L.
Vanackere, St.-Stevens-Woluwe ; drs. J.J.H. Veltmans, Heer-Maastricht ; dr. A.W.
Willemsen, Utrecht. Allen hebben zich herkiesbaar gesteld. Tevens heeft de heer
H.A.J.M. Vrijhoef, Den Haag, de wens te kennen gegeven of te treden op grond
van drukke werkzaamheden.
Het hoofdbestuur stelt voor alle aftredenden in hun huidige functie te herkiezen
en stelt verder voor drs. J.W. Coert te Rotterdam te benoemen als lid van het
hoofdbestuur. Met een benoeming te zijner tijd van drs. J.W. Coert heeft de
Algemene Vergadering 1973 zich reeds verenigd.

FORUM „VERVUILING VAN DE NEDERLANDSE TAAL"

In de middaguren om 14.15 uur wordt, eveneens in het Rijnhotel, een forum
gehouden onder de titel „Vervuiling van de Nederlandse taal". Het Verbond
constateert een toenemend onnodig gebruiken van „vreemde" woorden. Met het
organiseren van een forum wordt opnieuw een poging gedaan de aandacht te
vestigen op een verantwoord taalgebruik.
Het forum is als volgt samengesteld
voorzitter : dr. W.H. van den Berge ; leden : A. Braakman, staffunctionaris Unilever, Rotterdam ; Nic van Bruggen, tekstschrijver, Antwerpen : prof. dr. Jos Florquin,
Leuven ; dr. Marc Galley letterkundige medewerker BRT, Brussel ; mr. M.C. Godschalk, oud-directeur ANP, Den Haag ; dr. J.A. Veering, secretaris Genootschap
„Onze Taal", Delft ; dr. G.H. Veringa, !id van de Raad van State, oud-minister van
Onderwijs en Wetenschappen, voorzitter Teleac, Rijkswijk Z.H.
De middagbijeenkomst is openbaar. ledereen is van harte welkom. Wie het
plan heeft te komen, verzoeken wij hiervan opgave te doen aan de adressen
A.N.V., Surinamestraat 28, Den Haag en Jan van Rijswijcklaan 28, 2000-Antwerpen.
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INTERNATIONALE VERENIGING DER
NEDERLANDSTALIGE PARLEMENTSLEDEN

In de tweede helft van 1972, namen enkele parlementsleden het initiatief over te gaan tot de oprichting
van een Internationale Vereniging der Nederlandstalige Parlementsleden.
Van meetaf aan werd blijk gegeven van de bezorgdheid om alle politieke strekkingen in het Nederlandssprekend deel van Belgie en vertegenwoordigd in het
Parlement, hierbij te betrekken. Alle politieke partijen
hebben dan verhoudingsgewijze vertegenwoordigers
in het voorlopig bureau, waarvan de initiatiefnemers
deel uitmaken.
Deze vereniging staat bovendien open voor alle
Nederlandstalige leden van het Belgisch Parlement,
m.a.w. leden van de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Een en ander komen duidelijk tot uiting in de samenstelling van het Voorlopig Bureau van de Internationale Vereniging der Nederlandstalige Parlementsleden.
De eerste Voorzitter was de h. R. Hulpiau, C.V.P.,
Ondervoorzitter van de Senaat. Op zijn verzoek werd
de h. Hulpiau op 27 maart 1973 vervangen door de
h. A. Sledsens, C.V.P., Voorzitter van de Commissie
voor de Landbouw van de Senaat. De Ondervoorzitters zijn de h. A. Laridon, B.S.P., lid van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, de h. W. Jorissen, V.U.,
Secretaris van de Senaat en de h. H. Lahaye, P.V.V.,
Quaestor van de Senaat. De secretaris is de h. St.
De Clercq, C.V.P., Quaestor van de Senaat.
De volgende heren maken, als leden, deel uit van het
Voorlopig Bureau
— de h. H. Boel, B.S.P., lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ;
— de h. W. Calewaert, B.S.P., Senator, Minister van
Nationale Opvoeding (Nederlands) ;
— de h. G. Chabert, C.V.P., lid van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden ;
— de h. W. De Clercq, P.V.V., lid van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Vice-Eerste Minister en
Minister van Financien ;
— de h. Fr. Tanghe, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Quaestor van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers ;
— de h. R. Vandekerckhove, C.V.P., Senator, Voorzitter van de Cultuurraad voor de Nederlandse
Cultuurgemeenschap ;
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— de h. Fr. Van der Elst, V.U., lid van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Voorzitter van de Volksunie.
De bedoeling van de Vereniging bestaat er in de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur te bevorderen. De uitwisseling van informatie waaruit aldus een nauwe samenwerking moet voortvloeien, en
contacten onderling van allerlei aard, zullen geschieden door toedoen en met de tussenkomst van nationale secties, op te richten in de schoot van de parlementen van de Staten waar het Nederlands de officiele landstaal is ofwel zeer ruim wordt gesproken.
Ook parlementsleden of vertegenwoordigers van
regionale wetgevende assemblees die tot een staat
behoren waar geen nationale sectie bestaat, komen
hiervoor eveneens in aanmerking.
De leden van het Voorlopig Bureau waren er op de
eerste plaats om bekommerd hun eigen organisatie
verder uit te werken en te consolideren, wat enige
tijd in beslag heeft genomen.
De Nederlandstalige leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat werden uitgenodigd
tot de Vereniging toe te treden. Het Bureau mag met
genoegen vaststellen dat zijn uitnodiging door zeer
velen gunstig wend beantwoord. Zulks betekent dat
het initiatief dat door enkelen genomen werd, met
enthousiasme wordt begroet. De toetreding van velen
heeft voor de leden van het Bureau de waarde van
een referendum, dat meteen een politieke betekenis
heeft.
Ondertussen werd meermaals en grondig van gedachten gewisseld over de wijze waarop thans Haar
buiten moet worden opgetreden. Unaniem en zonder
enige aarzeling werd besloten eerst contact op te
nemen met Nederland. Deze beslissing is immers
vanzelfsprekend omdat ze voortvloeit uit wat in
de statuten zelf genoemd wordt, een uitdrukking
van de natuurlijke solidariteit.
Vermits het welslagen en de duurzaamheid van dergelijke initiatieven op de eerste plaats afhangen van
een vrije toetreding en op basis van duidelijk afgelijnde regels, zou het ongepast zijn op de verdere
uitwerking vooruit te !open.
Officieuze contacten en een officiele uitnodiging
werden gericht tot de verschillende politieke fracties
in het Nederlandse Parlement.
De Nederlandstalige leden van het Belgisch Parlement drukken de hoop uit dat de contacten met hun
Nederlandse collega's en vrienden in de zeer nabije
toekomst een gunstig verloop zullen kennen.

DE VLAAMSE BEWEGING 1NGEBLIKT

Vlaanderen, dat is een land met een yolk
dat zijn vernjzenis beleeft, een yolk met
een nieuwe uitrusting gepantserd en met
alom zich ontplooiende krachten, een yolk
dat zich bewust is van zijn macht en zijn
mogelijkheden en weet dat het de vraagstukken, de moeilijkheden, de teleurstellingen kan overwinnen.
M. LAMBERTY

Niettemin is wat in historischperspectief
een haast onmogelijke taak lijkt to zijn volbracht. Het kleinegroepje „taalminnaren"
heeft uiteindelijk een volksgemeenschap geschapen. Hi'erdoor is de Vlaamse Beweging
in degeschiedenis van de age landen een
fenomeen vangrote draagwijdte geworden.
A.W WILLEMSEN

Het idee alleen ! Een encyclopedie, helemaal opgevuld met de geschiedenis, de
symbolen, de dichters, de striders, de meelopers, de extremisten, de lauwen, de tegenstrevers, de pamfletten, de slogans, de
demonstraties, de overwinningen en de
dieptepunten van anderhalve eeuw Vlaamse
emancipatiestnjd. Een merkwaardig initiatief
van de eens uit het flamingantisme geboren
uitgeverij Lannoo, wetenschappelijk gepatroneerd door beproefde veteranen uit de
historiografie van de Vlaamse Beweging :
H. Elias en A.W. Willemsen, tweemanschap
dat meteen symbolisch is voor de algemeenNederlandse inspiratie van de redaktie :
Jozef Deleu (Ons Erfdeel), Gaston Durnez
(Denkend aan Nederland), Reginald de
Schrijver (Van Cauwelaertbiograaf) en Ludo Simons (Archief en Museum van het
Vlaams Cultuurleven).
En terzelfdertijd verschijnt bij het Davidsfonds het tweede deel van „De Vlaamse
Opstanding", een heerlijk kijkboek over
de Vlaamse Beweging sinds 1918, met een
essay van Max Lamberty. Eerlijk gezegd
kunnen we voor het stuk van Lambert y niet
hetzelfde enthousiasme opbrengen als voor
eengroot aantal steengoede teksten uit de
Encyclopedie (o.a. over amnestie, Brussel,
Van Cauwelaert, communistischepartij en
Vlaamse Beweging, culturele autonomie,
Frontbewegingl,
Leuridan enz.
, Gey)
Het tekstgedeelte van De Vlaamse Opstanding is in Vlaanderen met scepticisme onthaald. Men ergert zich in dit boek niet

alleen aan de slordige stij1 en aan het gebrek aan synthese, maar vooral aan de bep
aald eenzijdige aanpak van de Vlaamse
Beweging sinds Wereldoorlog I. Het is het
goed recht van Lambert aan de kant to
staan van degematigde flaminganten uit de
traditionelepartijen, maar de manier waarop hi' zowat alle kritische Vlamingen die
het in diepartijen met meer zagen zien zitten naar het verdomhoekje der extremisten
en eenpaar pagina's verder al naar dat der
fascisten veegt niet ernstig. Uit de bibliografie blijkt trouwens ook dat Lambert
de standaardwerken over onzejongste geschiedenis niet heeftgelezen. En zelfs bij
het fotomateriaal in dit overigens keung
uitgegeven boek zetten we meer dan eens
grote vraagtekens.
Anders is het dan toch met de Encyclopedie.
De ingewijde lezer zal allicht hiaten aanstippen, maar onbevooroordeeld moot je
wel toe even dat ongeveer alles wat het
historiografisch onderzoek heeft achterhaald in deze „summa" is bijeengebracht,
zo veel dat het wel eens to veel wordt.
En dat allesgestaafd door een literatuurlijstje onder elk artikel. Met bijzonder genoegen citeert men de namen van een
aantal vrienden uit het noorden wier toewijding aan de zaak van de AlgemeenNederlandse integratie in dit werk terecht
wordtgewaardeerd : Gerda van Arkel, W H.
van den Berge, H. Brugmans, H Cohen
Stuart, Fons Erens, P. Gey,l e.a.
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Opgevuld als ze zijn met feiten en herinneringen uit een nog niet voltooid verleden tijd, in geen van beide werken ontbreekt nochtans de band met de aktualiteit. In De Vlaamse Opstanding is die band
zelfs zo sterk, dat ik vrees dat hetgeschrijf van Lambert binnen minder dan
een decennium totaal achterhaald zal zijn.
Zijn uitweidingen over de grondwetsherziening van Eyskens halen niet eens het
niveau van een kritische beschouwing :
verwonderlijk toch wel in een boek uitg
egeven door het Davidsfonds, dat in de
behandeldepenode beslist minder laudatief reageerde op de constitutionele hervorming. Bijna terloops vermeldt Willemsen
in de Encyclopedie de nog op to lossen
problemen : Brussel, het info en van nog
bestaande achterstanden, de vestiging van
een stabiele Belgische politieke struktuur,
de opbouw van een algemeen-Nederlandse
integratie. Hoe de Vlaamse samenleving er
volgens de flaminganten uiteindelijk zal
moeten uitzien komt niet uit de verf. Lamberty verwacht van de Vlaamse jeugd dat
zij aan de nieuwe juridische struktuur, die
met de herziening word verworven, een
overeenstemmende sociologische inhoud
zalgeven. „Een maatschappelijke struktuur
waarin de machine, het kapitaal en de
technocratie in dienst zouden staan van de
Vlaamse mens en het Vlaamse yolk", citeert hi j uit het bekende Davidsfondsmanifest van 1971. Maar Clem de Ridder, die
als sekretans-generaal van dit Davidsfonds
het initiatief nam tot de uitgave van' De
Vlaamse Opstanding, vermeldt in het artikel
over zijn vereniging in de Encyclopedie dit
Manifest met. lk heb het idee dat hi'j als
menig ander flamingant met onopgeloste
vragen over de toekomst zit.
Deplank met recente werken over het
verleden van de Vlaamse emancipatie in
onze boekenkastengeraakt stilaan vol. Wie
schrijft er nog eens een boek over de
Vlaamse Beweging van nu en morgen ?
JORIS DE DEURWAERDER

— Encyclopedie van
deVlaamse Beweging, (2 delen), Lannoo, Tielt, 1973, 1ste
deel, 902 blz., 2.680 fr. voor de 2 delen.
— M. Lamberty : De Vlaamse Opstanding
11, Davidsfonds, Leuven, 96 blz., 310
platen, geb. 375 fr.
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OVERLEG TUSSEN BELGISCHE EN
NEDERLANDSE SPOORWEGEN WENSELOK

in juni vorig jaar hebben de Europese spoorwegdirekties hun goedkeuring gehecht aan het door de
Internationale Spoorwegunie (U.I.C.) opgestelde plan
om een nieuw Europees railnet voor hoge snelheden
uit te bouwen. Volgens deze blauwdruk zullen 14.000
km. bestaande lijnen worden gemodernizeerd en
6.000 km. nieuwe worden aangelegd. In een verdere
toekomst zal dit snelspoornet tot een lengte van
40.000 km. uitgebreid worden.
Reeds sedert 1970 werken de ltaliaanse Spoorwegen
(F.S.) met man en macht aan een volledig nieuwe
lijn tussen Firenze en Rome : de Direttissima". Op
deze 254 km. lange en kruisingvrije snellijn zullen
treinen tegen 250 km. per uur kunnen voortrazen.
Naar alle waarschijnlijkheid zal in de lente van 1975
al een 123 km. lang baanvak van de „Direttissima"
in bedrijf komen.
Ook de Poolse Spoorwegen (P.K.P.) werken koortsachtig aan een snelle lijn voor een uursnelheid van
250 km. Deze wordt gebouwd tussen Warschau en
Katowice en komt dit jaar al in gebruik, voorlopig
voor zwaar goederenvervoer.
In de Duitse Bondsrepubliek werd op 10 augustus
1973 de officiele start gegeven voor de bouw van
zeven nieuwe spoorlijnen waarop uursnelheden van
300 km. kunnen gereden worden. De Deutsche
Bundesbahn startte met de lijn Hannover-Kassel-Gemeinden (Main). VOOr 1985 zal de DB nog drie andere
snelle lijnen aanleggen : Keulen - Gross-Gerau bij
Frankfurt (Main), Aschaffenburg - Wurzburg en Mannheim - Stuttgart. Na 1985 zullen de nieuwe lijnen
Stuttgart -Munchen, Rastatt - Offenburg en Kaiserslautern - Ludwigshafen gereed komen. Verder zullen
de Westduitse spoorwegen voor 1985 circa 1.250 km.
bestaande lijnen modernizeren en voor uursnelheden
van 200 km. aanpassen.
In Frankrijk rijdt de S.N.C.F. op verscheidene lijnen
reeds geruime tijd tegen 200 km. per uur. Nochtans
zijn de Franse spoorwegen er nog steeds niet in geslaagd goedkeuring te krijgen voor de snellijn ParijsLyon. Tegen de verwachtingen van de S.N.C.F. heeft
de Franse regering in het verkeersbudget 1974 geen
kredieten hiervoor uitgetrokken.

Nu er eindelijk groen sein is voor de spoortunnel
onder het Kanaal, liggen de kaarten voor Frankrijk
anders. In het raam van deze tunnel moeten de
Fransen een snellijn Parijs-Rijsel-Calais en een aansluitend baanvak tot de Belgische grens bouwen. Een
conditio sine qua non. British Rail zorgt immers voor
een snellijn van Londen naar de Kanaaltunnel terwijl
de N.M.B.S. een nieuwe lijn gaat aanleggen van
Brussel naar de Franse grens. In Belgie zijn er trouwens de nodige moeilijkheden rond het geprojekteerde trace. Volgens de plannen zal de snellijn het
groene en nog ongerepte Pajottenland doorkruisen.
Hiermee is men het in verscheidene kringen niet
eens.
In het nederlandstalig gedeelte van Belgie is men —
en terecht deze keer — ook boos omdat de N.M.B.S.
voor de snellijn Brussel-Ruhr geopteerd heeft voor
een (kostelijke) verbinding via Luik. Volgens ingewijden zit achter deze beslissing nog steeds de grote
voorliefde van de overwegend frankofone N.M.B.S.bonzen voor het Waalse landsgedeelte.
Nochtans is het duidelijk dat de snellijn Brussel-Ruhr
het best via Antwerpen en Eindhoven zou lopen.
Hiermee zou men niet alleen het Benelux-Middengebied ontsluiten maar tevens veel geld bij de aanleg
kunnen besparen. Ook de Nederlandse Spoorwegen
— die zich helemaal niet wensen te mengen in het
Belgische Verkeersbeleid — opteren voor deze verbinding. Jammer genoeg is deze schakel (nog) niet
voorzien in het U.I.C.-plan.
Nochtans zou en Belgie en Nederland gebaat zijn bij
deze belangrijke schakel tussen Noord en Zuid.
Overleg tussen de Belgische en Nederlandse Spoorwegen is derhalve zeer wenselijk. Hieruit zal dan
blijken of de Belgische spoorwegen werkelijk van
plan zijn een objektiever beleid te voeren ten opzichte van Vlaanderen en of zij begrip zullen tonen
voor de integratie tussen Noord en Zuid, integratie
die vooral in het Benelux-Middengebied duidelijk tot
uiting komt.

HERMAN WELTER
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VENSTER OP DE WERELD

HET VIJFDE
COLLOQUIUM NEERLANDICUM

beleidsgedachte" en gaf drs. J. Wilmots uit
Hasselt een uiteenzetting over leer- en hulpmiddelen.

Het vijfde colloquium Neerlandicum dat dit
„GAZETTE VAN DETROIT" - 60 JAAR
jaar in Noordwijkerhout is gehouden verdient alleen reeds de aandacht, omdat het
drukker werd bezocht dan ooit ; niet minDit jaar bestaat de Gazette van Detroit"
der dan 70 neerlandici,
overal ter wereld
60 jaar. De krant werd gesticht door Camiel
vandaan waar het Nederlands wordt onCools. De Belgische landverhuizers kenderwezen, waren bijeen gekomen ter beden toen reeds een Vlaams blad in de vorm
studering van de huidige kwesties omtrent
van de „Gazette van Moline". Een jaar na
taal en literatuur buiten het Nederlandsde stichting van de „Gazette van . Detroit",
talige gebied. In zijn openingswoord, in het
in 1914, bestonden er drie kranten : de eergroot auditorium van de Leidse universiteit,
dergenoemde „Gazette de Moline", de
merkte de voorzitter van de Internationale
„Gazette van Detroit" en de „Detroitnaar"
Vereniging voor Neerlandistiek prof. dr.
door Vlamingen geredigeerd en voor VlaW. Thys op,
dat in 1961 men in totaal 100
min en bestemd. Maar evenals nu, deed
docenten telde, thans zijn er 270 docenten
men aan fusie ; van de drie kranten bleef
die Nederlandistiek doceren aan universialleen de „Gazette de Detroit" bestaan nateiten buiten Nederland en Belie.
g
dat de twee andere bladen daarin waren
Mr. dr. G.J. Leibbrandt, ply . secretaris-geopgegaan.
neraal van het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen in Nederland betuigde zijn
vreugde over de toenemende belangstelling ; hij deelde mee, dat de universiteiten
van Florence, Minnesota en Warschau onlangs de gelegenheid hebben geopend om AAN ONZE LEZERS
STADSNIEUWS
om
Nederlands te kunnen studeren. Voorts was
It'et r
.
hij van oordeel „dat Nederlands vnjwel
•
steeds een „bijvak" zal blijven . temidden
van de vele vakken aan de universiteiten.
l' T
"
thaws bmatt,17
Nu veelal uit financiele noodzaak en uit de
TeZeiR *;:l; eft de .poet lief
Zufien oink
wens tot studiebekorting aan sommige instituten voor hoer onderwijs de neiging
DE DUITSCHERS
bestaat het aantal studievakken in te krimVERBRANDEN
pen, moet worden vastgesteld dat de studie
IIUNNE LYKEN
Oa
van de Nederlandse taal en cultuur al snel
"g'Id*".`,
"1
.1
als een luxe wordt beschouwd."
722 Rut A
or,
Op de werkbijeenkomsten werden de naTc l
d
volgende onderwerpen behandeld •; „De
od, 1od" ko,
Al Ito,.
woordvolgorde", prof. dr. J.G. Kooy (LeiOORLOGNIEUWS
den) ; „Spellingsproblematiek", dr. B.C.
Aok 12 Urt ,
LANDVERHUIZERS
Damsteegt (Leiden), „Nog een es hi
so de -8.11,:r.e't:'d7:(1 '""'
owl bon term
denis ; enkele apsecten van de Noordnederlandse literatuur", prof. dr. R.P. Meyer (LonK"'": ""
den) ; „Van traditionele naar moderne roman in Vlaanderen", prof. dr. F. van Vlierden (Bernard Kemp) (Brussel) ; „Het onderst.
JACQUES BREL EXAMENSTOF
wijs van het Nederlands aan buitenlanders
in Nederland", drs. G. Extra (Nijmegen) •;
„Culturele aspiraties van de Vlaamse BeEen van de vele liedjes die Jacques Brel
weging anno 1973", dr. J. Fleerackers(Antover „zijn" Vlaanderen geschreven heeft,
werpen). Verder spraken prof. dr. F. Haarshet bekendste misschien, heet „
Le Plat
ma, uit Nijmegen, over „De ontwikkelingen
Pas".
Y
van hetgeestelijk !even in Nederland, met
Will Ferdy maakte er nog „Het Vlakke Land"
name binnen de Rooms-Katholieke Kerk in
van. „Le Plat Pas"
werd nu examenstof :
Y
de laatste tien jaar", prof. dr. C.-Neutjes uit
de leerlingen van de technische academie
Antwerpen over „Het project inventarisatie
van Nancy-Metz, die het baccalaureaat
van de neerlandistiek in functie van de
Mien halen, moeten voor het examen Frans
We Jeer

13 Augustus 1914
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dit lied bespreken. Misschien leren zij zo
Vlaanderen in de Elzas kennen ?

NEDERLANDSE BOERENKOLONIES
IN BRAZILIE

Het is dikwijls interessant om te weten,
in hoeverre een Nederlandstalige gemeenschap op een bestaande cultuurgemeenschap elders invloed uitoefent. En hoe omgekeerd de Nederlandstaligen de beinvloeding van die andere cultuur ondergaan. In
dit verband halen wij een vraaggesprek uit
deperiodiek „Elders" aan, waarin de voorzitter van de Nederlandse Katholieke Boeren- en Tuindersbond, de heer C. Mertens,
aan het woord is. Hi' maakte 16 jaar geleden een reis naar Brazilie en bezocht twee
Nederlandse boerenkolonies ;• Holambra I
en Holambra II. Onlangs is hi' er weer geweest, nl. in april van dit jaar. Uit de aard
van de zaak heeft de heer Mertens opvallende verschillen tussen de situatie in 1957
en die in 1973 kunnen aan even. De Nederlanders, die destijds naar Brazilie trokken vormen er min of meer een eigen gemeenschap ; ze Nederlanders gebleven met Nederlandsegewoonten. Geheel
anders is het met de jongeren. Hun taal is
Portugees. Zij kunnen nog wel Nederlands
spreken, maar met het schrijven hebben ze
degrootste moeite. Voor hen is Nederland een ver land, overigens een klein land,
waar de mensen op een kluitje wonen. De
ouderen denken vaak aan Nederland terug.
Dat merk je duidelijk tijdens de gesprekken. Ze lezen nog Nederlandse kranten en
er wordt veel naar de Wereldomroep geluisterd. Ze vinden overigens wel, dat het
imago van Brazilie in Nederland vertekend
overkomt. Dat vinden ze een kwalijke zaak.

London
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BERICHT
Toekomende week zal de Gazette 6 bladzyden behelzen
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INDONESIA

t J81 Ail prrwna

De regering van. Indonesia heeft voor het
nieuwe begrotingsjaar 1974-1975 een verzoek ingediend om voor een bedrag van
850 miljoen dollar aan buitenlandse hulp
te ontvangen. Het verzoek om een dergehike grootscheepse steun werd ingediend
en besproken op de vijftiende bijeenkomst
van de IGGI Intergouvernementele Groep
inzake Indonesia — en door alle leden op
een positieve wijze benaderd. Nederland
zal, zo meldde de voorlichtingsdienst van
het betrokken departement in Nederland een
som van 166 miljoen gulden verstrekken.

De V.S. bleken bereid 233 miljoen dollar
over te maken, Australia bleekgenegen een
steun van 35 miljoen dollar te geven, NieuwZeeland kwam met 2,5 miljoen dollar over
de brug en . de Wereldbank zei 150 miljoen
dollar toe. Belie, Canada, Franknjk, de
West-Duitse Bondsrepubliek, Italie, Japan,
Zwitserland en En eland konden nog geen
concrete toezeggingen doen, maar i nn ieder
geval zou de totale som van de bijdragen
vangenoemde landen niet lager zijn dan het
bedrag dat in de periode 1973-1974 werd
verschaft. In tegenstelling tot voorgaande
Jaren is er in de samenstelling van de benodigde buitenlandse hulp een wijziging gekomen. Meer dan de helft daarvan werd
tot nog toe benut voor projecthulp, terwijI
de rest werd aangewend voor de zgn. programmahulp, of anders gezegd : de deviezenhulp.
Het nieuwe bedrag van 850 miljoen dollar
heeft thans betrekking op 550 miljoen aan
projecthulp, zo lezen wij in „Internationale
samenwerking", d.i. een toename van ruim
40procent. De programmahulp ondergaat
een vermindering van 19 procent. De verklaring hiervoor, aldus dezelfde periodiek,
lit in de positie van de betalingsbalans van
Indonesie, waarvan verwacht wordt,
dat die
zich momenteel zal verbeteren. De belangnjk ho ere aanvraag om projecthulp kan
worden verklaard door de nadruk, die de
Indonesische re eras le en op het
voorbereiden en ten uitvoer le en van
projecten, die voornamelijk in de sfeer van
de sociale ontwikkeling liggen. In het kader
van het Tweede-Vijfjarenplan zal op 1 april
a.s. een begin worden gemaakt met het
schenken van veel meer aandacht aan de
sociale projecten dan in het verleden ooit
hetgeval is geweest. Verschillende landen
van de IGGI-roe
g
verklaarden zich dan
ook bereid om steun te verlenen aanjecten die in Indonesie de werkgelegenhei'd
bevorderen.
SURINAME EN DE ANTILLEN
Vol ens een mededeling van de gevolmachtide minister van Suriname in Den Haag
hebben een delegatie van het ministerie van
Openbare Werken en Verkeer, de vertegenwoordiger van de Nederlandse ontwikkelingshulp in Suriname en van het aannemersbednif N. V.Arriba een onderzoek Ingesteid naar de situatie waarin zich de luchthaven Zanderij bevindt. Het is de bedoeling
dat het vliegveld wordt uitgebreid en gemoderniseerd waarvoor een bedrag van 605

miljoen Sunnaamse guldens nodig is.
Het dagblad de Amigoe publiceerde onlangs een artikel onder de titel „Werkloosheld en huisvesting Curacaos grootste zorgenkind". De redactie ontleende de gegey ens aan een toespraak van de voorzitter
van de Vereniging Bedrijfsleven Curacao,
de heer H. Salas jr. en de rede van de
heer Lionel Capnles. De laatste deed enkele suggesties om verbetering te brengen
in de situatie waarin Curacao verkeert. Hi j
kwam tot degevolgtrekking, dat overhead,
bednifsleven, vakbonden en particulieren elkaar moeten vinden omgezamenlijk in de
komendeJaren voor de vele problemen een
oplossing te zoeken. stelde tevens voor
de Raad van ministers terug te brengen tot
een ledental van zes en verder viergedeputeerden aan , te wijzen. Door het gelijk
houden van staten- en eilandsraadverkiezin en kunnen kosten worden bespaard en
verliezen overheidsdienaren minder tijd aan
politieke campagnes. Er moest volgens hem
ook een wet komen op de bijdragen voor
politieke campagnes. Belangruke benoemingen bij de overhead moeten gebaseerd zijn
op capaciteiten en niet op politieke overwegingen. De overhead moet zuiniger zin bij
het ontvangen van buitenlandse gasten en
met onnodig rote recepties houden. Het
politiekorps client versterkt, merkte de inleader op en er moet een para-militaire organisatie in het leven worden erne en, gelijk aan de marechaussee in Nederland.
Andere belangruke vraagstukken die de inleader aanstipte waren, volgens het verslag
van de Amigoe o m. op sociaal-economisch
terrein het bevriezen van salarissen voor
bepaaldegroepen voor een periode van
tweejaar, het optrekken van de lonen van
huishoudelijk personeel van f 100 tot f 125
per maand en het minimumloon brengen van
f 209.- op f 250.- De heer Ca ales betoogde
dat de huurvoorwaarden aangepast moeten
worden en de belastingvoorschnften met
betrekking tot de bouw van woningen gewijzigd. Het bouwen van huizen moet aantrekkelijker worden gemaakt door bijvoorbeeld de uitgifte van belastingvrije leningen en door huishuren voor bepaalde woningen belastingvrij te maken. „Er moet een
penode van twee Jaren worden ingesteld
waarbij de vakbonden op vnjwillige basis
afzien van stakingen mits van de kant van
de werkgevers garanties ten aanzien van de
werkgelegenheid worden gegeven".
De vakbonden hebben inmiddelsgereageerd
op de uitlatingen van de heer Ca riles en
zich bereid verklaard een rechtvaardige oplossing voor de vraagstukken te zoeken met

alle betrokkenpolitieke partijen. De heer
Ca ales was van oordeel, dat er in het
verleden veel te weinig aandacht aan het
socialeprobleem is geschonken. „Wij kunnen niet onze hoop richten op een goede
toekomst, wanneer er bittere armoede bestaat in onzegemeenschap en wanneer
kinderen niet naar school kunnengaan omdat zij geen schoenen hebben. Wanneer er
nog huizen zin waarin men geen bedden
vi'ndt,geen ramen en geen toilettes. Dit
is onaanvaardbaar in elke maatschappij,
"
aldus de heer Ca riles.
DE POST VAN HOLLAND
is het or aan van de NEDERLANDSE
BOND IN DUITSLAND e.V., opgericht in
1921. De Bond is de overkoepelende organisatie van ruim 50plaatselijke verenigingen in Duitsland, en streeft naar de
verwerenlijking van de ideele, waaronder
bijzonder culturele, belangen van de Nederlanders in Duitsland.
DE POST VAN HOLLANDtracht in de
meest ruime zin voorlichting omtrent Nederland tegeven, omdat die dikwijls onvoldoende is. De Nederlanders in Duitsland
onderhouden hun maandblad onbaatzuchtig.
Derhalve kost een steunabonnement slechts
DM. 10,-, f. 10,- of bfr. 140 per jaar. Proefnummers gratis.
Bondssecretariaat: Sabinenweg 51, 433 Millheim-Ruhr 16.
41. 4.40A.
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TIMMEREN AAN DE NOORD-ZUIDVERBINDING

Het merendeel van de schoolkrantenredacties in Nederland is ondergebracht in de
stichting Nederlandse Schoolpers-Unie
(NSU). Het bestuur van de NSU overweegt
het opnemen van contacten met de redacties van schoolkranten in Vlaanderen, waar
geen overkoepelend or aan bestaat. Men
speelt van Nederlandse zijde met de gedachte om de stichting met Vlaamse medewerken g uit te breiden en op die wijze een
Nederlandstalige Schoolpers-Unie op te
richten.
Het isgeen spectaculair plan, er zijn geen
boeiende facetten aan verbonden zodat het
de voorpagina's van de bladen zal hales.
Maar het is wel een van die vele kleine
stappen in de richting van de culturele samenwerking. Van meer belang is dat het
initiatief uitgaat van jongeren voor jongeren,
want hun activiteiten bepalen het beeld van
de toekomst. Maar dat niet alleen. Hun
werken en strevengaan uit van het inzicht
dat de„persoonlijke ontmoeting” het begin
van alle samenwerking dient te zijn. En
daarmee hebben zij volkomen gelijk. Officieel voltrekt de culturele samenwerking
zich aan de hand van de bepalingen van
het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord,
dat de mogelijkheden verschaft voor het
organiseren van tentoonstellingen, het geven van concerten en toneelvoorstellingen
en andere manifestaties. Bij alle goede bedoelingen blijft het toch een contact van
twee staten. En de bevolking is er minder
bij betrokken. Het gaat er ons niet om
dat het ene contact van minder belang zou
zijn dan het ander. Allerminst ! Het is echter
wel zaak dat de samenwerking zich langs
de beide linen voltrekt ; via de officiele
kanalen, waarvoor de verdragsvorm de
edwon eeft en het onofficiele, echt onkanseng
gen contact van mensen.
g
In Nederland bestaat een Stichting Educatieve Schoolreizen, waarvan de zetel in
Den Haag is gevestigd. Het doel van de
stichting komt reeds in de naam tot uitdrukking. De stichting organiseert reizen
van jongeren met een andere bedoeling
dan op die manier tot de individuele ontwikkeling en andere vorming bij te dragen.
Kennis van andere landen en volken staat
daarbij op de voorgrond. In Vlaanderen
geeft het Nationaal Informatiecentrum te
Gent en het Ministerie van Nederlandse
Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden een
boekje uit onder de naam „Jongelui waar-

160

heen ?" Het is eengids voor school- en
vakantiereizen die, zoals in de inleiding van
de uitgave van 1973 stond vermeld „barstensvol ideeen, tips en practische adressen staat". Ook hierin lit het bewijs besloten dat men zich meer inspanningen getroost de culturele samenwerking te verwezenlijken dan dikwijls oppervlakkig wordt
verondersteld.
In de laatste tijd duiken in de BelgischLimburgse pers herhaaldelijk berichten op,
die betrekking hebben op de activiteiten
van de Kamers van Koophandel in het Land
zonder Grenzen, aldus de redactie van
„Limburg Vandaag". Dat zijn vaak interessante berichten die — merkwaardig genoeg — geen weerklank vi'nden in de
Nederlands-Limburgse dagbladen, aldus de
redactie. „Zo hebben de Kamers uit dit
gebied zich de afgelopen twee jaren zeer
in het bijzonder bezig gehouden met de
kwestie van de samenwerking van de universiteiten van Aken, Hasselt, Maastricht
(i.o.) en Luik. Met het oog op een dergeHike samenwerking hebben de Kamers eind
1972 in een schrijven aan de ministers van
Onderwijs (Nationale Opvoeding) van Nederland, Belie en Duitsland aangedrongen
op het samenstellen van een Internationale
onderwijscommissie die als opdracht zou
hebben zich bezig te houden met de integratieproblemen van het hoer onderwijs.
Begin december jI. nu is al op eigen ink
tiatief met een samenspraak gestart. Dat
gebeurde tijdens een vergadering in Aken
waar vertegenwoordigers van de Kamers en
van de vier universiteiten aanwezig zijngeweest. De bijeenkomst stond onder leiding
van voorzitter Heusch van de Industrieund Handelskammer en de vertegenwoordigers van de universiteiten hebben zich
bereid verklaard inspanningen te zullen
doen om tot een nauwere samenwerking
te komen. Er is zelfs een werkgroep gevormd, waarin een afgevaardigde van de
vier betrokken universiteiten zitting zal hebben. Een verrassend en moedgevend besluit dachten we. Tot zover de redactie
van„Limburg Vandaag”. Met de conclusie
zijn wij het volkomen eens.

*

EEN INDRUKWEKKEND PLEIDOOI VOOR
BEHOUD VAN SCHOONHEID EN LEEFBAARHEID VAN NEDERLAND

In de reeks „Met Heemschut Nederland in"
is er een boek verschenen, van de hand
van de voortreffelijke schrijver Ton Koot,
onder de titel : „Help ! Ze verpesten ons
land". Een veelzeggende titel, waarin zowel een sterke bewogenheid lit besloten
als een scherp protest tot uiting wordt gebracht. De schrijver heeft met deze titel,
wellicht onbewust, zijn karakteristiek van
zijn schrijverschap aangetoond ; overigens
ook warempel niet voor de eerste keer.
Ton Koot heeft een vaardige pen, hi'
schrijft boeiend in een helder Nederlands
over de meest uiteenlopende zaken op het
brede terrein van de cultuur-historie van
Nederland. En met een formidabele kennis
van zaken, die hem terecht tot een autoriteit heeftgemaakt. Maar bovenal is hi' een
strider, die zijn kennis en zijn motieven
waarom hij zich voor een zaak ins ant op
een overtuigende wijze op anderen overdra g t.
Wie zijn nieuwe boek leest, geraakt in de
ban van verontrusting over het vele dat
aan schoonheid verloren dreigt te gaan,
of reeds verloren is. Hoeveel er is en
wordt „verpest", toont Ton Koot aan op
indrukwekkende wijze met een overvloedig
feitenmateriaal. Hi'j beperkt zich daartoe niet
alleen, maargeeft ook aan dat het niet
allemaal nodig is geweest en ook nu nog
anders kan. Wat hi'j schrijft komt hard aan.
Maar dat ma g hem allerminst kwalijk wordengenomen. Terecht merkt hi' op : „Men
kan en zal ons zeker het verwit
voor de
J
voetengooien, dat het gemakkelijk achteraf
praten is. Dat zou waar zijn, als wij onze
bezorgdheid daarvoor al niet enige tientallen jaren uitten, maar dat hebben wij wel
gedaan".
ledereen die de schoonheid van Nederland
ter hartegaat, ledereen die met pija ervaart
hoe de historische stadskernen worden
kapot gebeukt, het landschap onder het
asfalt wordt be raven, flora en fauna dagelijks worden bedreigd, zal naar dit boek
grijpen.
Het boek is uitgegeven bij de firma A.J.G.
Strengholt te Naarden.

SCHROVENDE LEZERS

EERBIED
lk stuur U dit document om te bewi'jzen
— voor zover dit nog nodig is --hoe
het met de eerbied voor de eigen taal in
Nederlandgesteld is. Het document was
vergezeld van een schnjven — natuurlijk
gesteld in het Engels — gericht aan Mister
Coessens in Belgium. U ma van mij aannemen — ik spreek uit ervaring — dat
op dergelijke congressen geen woord
Nederlandsgesproken wordt, dit ongeacht
het felt dat de meerderheid der congressisten uit Nederland en Vlaanderen afkomstig zin. Men weet eigenlijk niet hoe
men aan zin ergernis voor dergelijke toestanden lucht kangeven. lk zei en schreef
het reeds vaak : op Nederland moeten de
Vlamingen niet rekenen om eerbied voor
het Nederlands in Europees verband af te
dwingen ; integendeel, men doet aldaar
zin uiterste best om het Nederlands op
korte termijn als zelfstandige taal af te
schnjven
L. COESSENS
Pontstraat, 8 - Deinze-Astene
(Het toegestuurde document heeft betrekking op een internationaal congres, gehouden te Utrecht. Het is opgesteld in drie
talen : Engels, Frans en Duits. Nederlands
kon er met meer bij I).

BEGRIPPEN
NEERLANDIA verdient steeds weer alle lof.
De afwisseling in de behandelde onderwerpen is ongetwijfeld pnizenswaardig
Toch zou het mij, en naar ik hoop ook
andere lezers, eengenoegen doen ook af
en toe recensies te zien verschijnen in
NEERLANDIA van belangruke werken over
de Nederlanden op sociaal, economisch,
politiek, cultureel, religieus en wellicht nog
anderegebieden. Daardoor zal men waarschijnlijk in het vaarwater van andere publicaties komen en uiteraard kan ook niet
alles worden behandeld, maar een verantwoorde keuze op dat gebied lijkt me toch
wel interessant.
Nog steeds wordt het Nederlands zoals
het in Belie wordt gesproken dikwijIs
„Vlaams"genoemd, wat een overbodig
onderscheid is, aihoewel er in de laatste
tijd wel een merkbare verbetering in het
gebruik van de juiste terminologie is ontstaan.

Over deprecieze inhoud van het begnp
„de Nederlanden" zal men het misschien
nog Ian oneens blijven Uiteraard is het
moeilijker te bepalen dan het begrip „het
Nederlandse taalgebied". Dat het Franstalige gedeelte van Bel gib grotendeels bij
de historische Nederlandsegewesten uit
het Boergondische en het Habsburgse ti dvak behoort is onbetwistbaar. Dat in die
optiek bekeken uitsluitend de bewoners
van het oudegraafschap Vlaanderen zich
Vlamingen kunnen noemen is eveneens onweerlegbaar. Ook nu nog zin er heel wat
dialectische verschillen tussen Oost- en
West-Vlaanderen, Brabant en Antwerpen
en als derde schakel Limburg. Naar mijn
mening is er in Belgie een evolutie merkbaar in hetgebruik van de termen Vlaams,
resp. Nederlands Vooral in de laatste decennia heeft hetgebruik van de term
Nederlands, om alles wat in de taalkundige
sfeer thuishoort aan te duiden, veldgewonnen. Dat is niet alleen een vaststaand,
maar ook een verheugend felt. Daar staat
tegenover dat een uitdrukking als „Vlaamse schildersschool" of „Vlaamse Pnmitieven" burgerrecht hebben verworven,
ook al zin al die schilders niet afkomstig
uit het vroegere graafschap Vlaanderen.
Het heeft weinig zin in zulke zaken aan
haarklovenj te doen, historisch gegroeide
uitdrukkingen zoals „Vlaamse schildersschool" kunnen we rustig behouden. Het
historische Vlaanderen is kleiner dan het
Nederlandstalige gedeelte van Belgie, me
voor dat laatste de term Vlaanderen wil
vermijden kan steeds terecht met Nederlandstalig Belie of Nederlands Belie.
Met de meeste hoogachting,
Lic. J.G.F. GOVAERTS
Kwartelstraat, 16 - 2060 Merksem
VERSTAANBAAR NEDERLANDS
In Het Algemeen Dagblad lazen wij het
volgende :
„Het Tweede-Kamerlid Drenth van de Partij
van de Arbeid neemt het nietanl9
Meermalenper week wordt hi op het Binnenhof in Den Haag krachtig om de oren geslagen met vakterminologie, ingewikkelde
afkortingen en vreemde talen.
„Dat moet maar eens afgelopen zijn", heeft
hi j teen premier Den Uyl gezegd. „Het
gaat niet aan dat ministers in de vergaderzaal vreemde talengebruiken en hun stukken aan de volksvertegenwoordiging vergezeld doen aan van bijlagen, die met in

het Nederlands zijn afgedrukt".
Hi j vindt dat die bijlagen van wezenlijk
belang zijn bij de oordeelsvorming en dus
in fatsoenlijk en begrijpelijk Nederlands
moeten zijn gesteld.
„Al wat de Kamerleden te zien en te horen
knjgen moet zo duidelijk zijn dat iedere
kiesgerechtigde Nederlander het kan begnjpen. Dat is ook een stukje democratie".
Zvi stille hoop is dat bij een eenvoudig
taalgebruik door het kabinet ook de Kamerleden zullen volgen. Ook door hen wordt
veel „vaktaal"gehanteerd".
Tot zover het Algemeen Dagblad. Inmiddels
heeftpremier Den Uyl laten weten met een
officiele verklaring dat voor alle ministeries
geldt dat alleen vreemde woorden mogen
wordengebruikt als deze de bedoeling van
de schniver duidelijker weergeven dan Nederlandse. Die moeilijke woorden moeten
dan tevens in an in de Nederlandse taal
hebbengevonden. De verklanng werd uitgegeven in antwoord op vragen van de Kamerleden. de heren Drenth en Kosto, beiden
van de Partij van de Arbeid.
„Indien men woorden of afkortingen moet
gebruiken die de lezer vermoedelijk niet zal
begrupen, client men ze de eerste keer dat
men zegebruikt te verklaren, aldus staat in
de aanwijzingen voor de ministenes vermeld", heeft depremier voorts opgemerkt

KOEKIES
Naar aanleiding van uw artikel „Stria voor
verstaanbaar Nederlands" (Neerlandia - 3,
blz 62) vraag ik uw aandacht voor het volg
ende.
Op de verpakkingen van de koekjesfabnek
„H. BAHLSENS KEKSFABRIK K.G.-HANNOVER Br. DEUTSCHLAND" leest men enkel Duitse, Franse en ltaliaanse teksten.
De firma Bahlens weet nochtans opperbest
dat in Belie ook Nederlands wordt gesproken, want op het jongste voedingssaIon in Brussel, in oktober 1973, was haar
stand tweetalig Frans-Nederlands.
J.V.A.
Brussel

POMPELMOES

Met heel veel belangstelling en instemming
volg ik Uw actie voor beter Nederlands.
lk moge daar met het onderstaande mijn
medewerking aan verlenen, waarbij ik wel
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in de eersteplaats wit stellen, dat er meer
geweld aan het Nederlands wordt gedaan
door allerlei vreemde constructies engewildheden dan door het onnodige gebruik
van vreemde woorden. lemand, die vraagt :
„Was U daar al eerder ?" i.p.v. : „Bent U
daar al eerdergeweest ?", heeft een gevoel en zekergeen eerbied voor het Nederlands. Hetzelfdegeldt voor mensen (onze
minister van onderwijs n.b. onlangs in een
interview in „De Tijd"), die het lelijke
„uitproberen" (ausprobieren) gebruiken of
die met „afbouw" (geleidelijke) afbraak
p
willen aanduiden i..v.
het verder afbouwen
(voltooien), b.v. een huis. Voor dat eeuwige
„nachecken" hebben we tochgoed-Nederlandse woorden als nakijken of uitzoeken,
al schijnt menige kantoorjuf dat niet te
weten.
Onlangs stond er boven een concert-recen-

sie in„De Tijd” : „Haitink onverbeterlijk";
ik dacht : wat heeft die man nu mispeuterd ?
Zou hi' de gevangenis in moeten ? Lezing
van het verslag hielp mij uit de droom : de
recensent bedoelde te ze en,
dat Haitink
onovertroffen of onovertrefbaar is.
Wat te ze en van geparkeerd staande
auto's (alsof ze ooit liggen of zitten), van
(on)toerekeningsvatbaar i.p.v. - gewoon (on)toerekenbaar, van „inhoudelijk", van het
—gelukkig weer bijna verdwenen —
medemenselijkheid i..v.
p
naastenliefde, van
intermenselijke i.p.v. — gewoon — menseke verhoudingen
lij
, van attitude (drs. Muller
2 x in zijn interview met Ad. Langebent op
19 jan.) i.p.v. houding of standpunt en van
al diegeleerd- of gewichtigdoenerij meer,
die zoveel artikelen onleesbaar maakt.
En dan het volgende over het goede woord
pompelmoes, hier algemeen „grapefruit"

genoemd. In de 11e druk van de Max Havelaar(uitg. Ad Donker Rotterdam '72) staat
op blz. 130 in een voetnoot ter verduidelijking van het woord pompelmoes, door
schr.gebruikt, voor de — uiteraard —
Nederlandse lezers„grapefruit” vermeld.
Koenen's woordenboek vermeldt bij pomelmoes : „het woord is door verschillende
p
talen aan het Nederlands ontleend". Dat
zal waar zijn. Als je een pompelmoesmesje
wilt kopen, moet je dat echt aan de verkoopster verduidelijken met het „Nederlandse" woord„grapefruit-mesje”, dat op
de verpakking staat, en kom je op diezelfde
verpakking de woorden „couteau a pamplemousse" en „Pompelmusmesser" teen
in de talen, die inderdaad ons oude woord
gebruiken, dat wij hebben buitengeschopt.
Met vriendelijke groeten,
G.J.M Kortman

DE SCENE
een onontbeerlijke ids voor het toneel-, opera-, concert- en balletleven in Vlaanderen.

„De Scene" :
— verschijnt maandelijks van september (als dubbelnummer) tot en met mei ;
— is rijkelijk geillustreerd en telt gemiddeld 36 tot 40 bladzijden ;
— dank zip de grote belangstelling kan de abonnementsprijs zeer laag gehouden
worden nl. slechts 100,- fr. (7,5 if) per jaar !
— heeft een zeer praktische maandkalender die u dag na dag een juist overzicht
geeft van het schouwburggebeuren ;
— is het belangrijkste informatieblad over het toneel-, opera-, concert- en balletleven in Vlaanderen.
Uw belangstelling voor „De Scene" zullen wij zeer op prijs stellen. Uw abonnementsgeld m.n. 100,- fr. kan u overschrijven op prk. 549.18 van de KredietbankAntwerpen t.g.v. banknummer 410-0383001-68 van het Theatercentrum.

lnlichtingen: De Scene, Jan van Rijswijcklaan 28, 2000 Antwerpen, Tel. 37.61.82.
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EEN NIEUWE AANPAK
VERSNELDE INTEGRATIE VAN DE
NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

ALGEMEEN NEDERLANDS VERBOND
Surinamestraat 28 - Den Haag
Jan van Rijswijcklaan 28 - Antwerpen
1974

Aan de Cultuurraad voor de
Nederlandse Cultuurgemeenschap
Aan de Nederlandse en Belgische ministers
Aan de politieke partijen in Nederland en Belgie
's-Gravenhage,
Antwerpen,

CULTURELE INTEGRATIE VAN
NEDERLAND EN DE NEDERLANDSTALIGE GEMEENSCHAP
IN BELGIE.
Mijne heren,
Bij brief van 7 maart 1973 heeft het Algemeen Nederlands Verbond Uw bijzondere aandacht gevraagd
voor de noodzaak — en door erkenning van de culturele autonomie van de Nederlandstalige gemeenschap
in Belgie oak voor de nieuwe kans — om de voortgang van het culturele integratieproces van die gemeenschap in Nederland te versnellen.
Het verbond acht deze zaak van zo groat belang dat
het aanleiding heeft gevonden om de in bovenvermelde brief ontwikkelde gedachtengang uit te werken
en aan te vullen. Het resultaat daarvan is neergelegd
in het memorandum dat wij de eer hebben U hierbij
aan te bieden.
Wij spreken het vertrouwen uit dat U, gegeven het
belang van de zaak, daaraan wel Uw aandacht zult
willen geven.
Metgevoelens van hoogachting,
namens het Algemeen Nederlands Verbond
dr. W.H. van den BERGE
algemeen voorzitter
J.P.M. MEUWESE
voorzitter Nederland
dr. jur. G.R. PIRYNS
voorzitter Vlaanderen
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I. INLEIDING

In 1962 publiceerde de Gemengde Commissie ter uitvoering van het Nederlands-Belgisch cultureel accoord een aan de Nederlandse en aan de Belgische
regering gerichte nota (het „rode boekje"), getiteld

De Belgisch-Nederlandse culturele samenwerking in
de naaste toekomst. Deze nota getuigde van een brede visie. Zonder anderen te kort te doen dient hier de
naam van de in 1967 overleden Julien Kuypers genoemd te worden, die, o.a. als Belgisch gevolmachtigd minister voor de culturele betrekkingen met het
buitenland, een stuwende kracht is geweest voor de
bevordering van de culturele integratie van Noord en
Zuid.
In de nota werden drie aspecten van de culturele samenwerking onderscheiden, a) „de samenwerking tussen de landen als zodanig", b) „de ontwikkeling van
gemeenschappelijke structuren en organen", c) „een
gezamenlijk optreden Haar buiten". Vooral aan de
laatste twee aspecten werd aandacht besteed. Er werd
met name ingegaan op een aantal concrete vraagstukken. Sommige hiervan zijn in de afgelopen jaren
opgelost of Hader tot een oplossing gekomen. Met
andere is men nog steeds niet veel verder gevorderd
dan tien jaar geleden. Voor deze laatste blijft het gestelde in de nota zijn waarde behouden.
inzake de structurele aanpak van de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen — de gemeenschappelijke organen om aan deze integratie gestalte te geven — werd voorgesteld een 'gemeenschappelijk Belgisch-Nederlands orgaan' — „een Hoge Raad" — in het leven te roepen. Deze „Hoge
Raad" zou tot taak moeten hebben de behartiging
van „de versterking van de innerlijke kracht van de
Nederlandse beschaving, de culturele integratie van
het Nederlandse taalgebied, de uitstraling van de Nederlandse cultuur in het buitenland en in organisaties
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van regionale en mondiale samenwerking". Over samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van dit orgaan en over zijn verhouding tot andere organen was
de nota evenwel vaag. Voor een belangrijk onderdeel
van de culturele integratie, die op het terrein van het
volksontwikkelingswerk, werd de vraag gesteld, „of
(.;e oprichting van een gemeenschappelijk orgaan op
dit gebied wenselijk is". De nota maakte niet duidelijk
wat de status van dit orgaan zou moeten zijn — officieel of particulier — en of het ondergeschikt zou
dienen te zijn aan de Hoge Raad dan wet als een zelfstandig lichaam zou moeten functioneren. De regeringen hebben zelf geen initiatieven genomen om inzake de integratiestructuren de in de nota van 1962
gedane voorstellen Hader uit te werken.
De twee voorgestelde organen zijn dan ook niet tot
stand gekomen. Wei werd door een aantal organisaties uit Noord en Zuid, vooral op het terrein van het
volksontwikkelingswerk, op basis van de nota van
1962, in 1964 de „Stichting voor de Culturele Integratie
van Noord en Zuid" opgericht. Deze stichting heeft
tot doel op het particuliere vlak initiatieven te bevorderen en te coOrdineren en te fungeren als een dienstverleningscentrale. Door verschillende oorzaken, o.a.
financiêle, heeft ze dit doel niet kunnen verwezenlijken.
In de laatste jaren is nog ter sprake geweest de oprichting van een „Akademie voor de Nederlandse
taal", overigens een veel beperkter opzet dan een
Hoge Raad als bedoeld in de nota van 1962. Ook dit
voorstel is niet van de grond gekomen. Het heeft weinig zin te pogen al de oorzaken van het volledig achterwege blijven van resultaten inzake de structurele
aanpak van de Noord-Zuidintegratie te achterhalen.
Het zijn er waarschijnlijk vele geweest.
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II. EEN NIEUWE AANPAK

Zonder twijfel is er op deelterreinen sedert 1962 het
een en ander tot stand gekomen, maar telkens is gebleken, dat het praktische werk op deze deelterreinen
geleden heeft onder het gebrek aan passende structuren.
Het niet tot stand komen van dergelijke structuren
vindt Haar alle waarschijnlijkheid zijn diepere oorzaak
in de afwachtende houding, die, vooral van Nederlandse zijde, ingenomen werd als gevolg van de evolutie
van het complexe en geladen „communautaire" vraagstuk in Belgie na 1962. Tot voor enige jaren was niet
duidelijk, wat de consequenties van de in Belgie nagestreefde culturele autonomie van de taalgemeenschappen zouden zijn. Sedert de Belgische grondwetsherziening van 1970 is er evenwel een nieuwe
constellatie ontstaan.
Bij deze grondwetsherziening is de culturele autonomie ingevoerd en is vastgesteld, hoever ze zich uitstrekt. Met name heeft de culturele autonomie van de
taalgemeenschappen gestalte gekregen in de totstandkoming van de "Cultuurraad voor de Nederlandstalige cultuurgemeenschap" en de „Cultuurraad voor
de Franstalige cultuurgemeenschap", die elk wetgevende bevoegdheid bezitten. Deze cultuurraden zijn
samengesteld uit onderscheidenlijk de Nederlandstalige en de Franstalige parlementsleden. Het is duidelijk, dat door dit nieuwe felt nu de tijd gekomen is
om met de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen sneller voortgang to maken, zowel inhoudelijk
als structureel. Dit betekent, dat thans diepgaand bestudeerd moet worden, op welke terreinen de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen gestalte zou moeten krijgen en welke consequenties dit
structureel zou moeten hebben. Het komt hierbij vooral aan op een duidelijke en concrete vaststelling van
de wenselijke integratiestructuren.
1 AO

Ondertussen moet worden vermeden, dat naar aanleiding van een enkel concreet punt dat thans reeds aan
de orde is gesteld — b.v. betreffende een „Akademie
voor de Nederlandse taal" — op een bepaald terrein
een misschien nogal fundamentele integratiestructuur
geschapen wordt zonder dat met de consequenties
voor de totale structuur van de culturele integratie
rekening gehouden is. Aan de andere kant moet evenzeer vermeden worden, dat in afwachting van het tot
stand komen van het gehele gebouw, waarin de onderdelen van de Noord-Zuidintegratie uiteindelijk hun
plaats moeten vinden, concrete deelprojecten, die nu
lopen of waarmee snel een begin gemaakt zou kunnen worden, in de ijskast terecht komen.
Nodig is, dat twee dingen naast elkaar, maar niet geheel los van elkaar gedaan worden, a) een diepgaande studie maken van de vraag op welke terreinen
gestreefd moet worden naar integratie en welke consequenties dit structureel zou moeten hebben (zie
III en IV), b) een urgentielijst opstellen van deelprojecten, die zo spoedig mogelijk aangepakt dienen to
worden, waarbij steeds de consequenties, die oplossingen voor deze deelprojecten met zich mee kunnen
brengen voor de structuur van de culturele integratie als geheel, in het oog gehouden moeten worden
(zie V).
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III. ONDERZOEK VAN DE STRUCTUREN
VAN DE CULTURELE INTEGRATIE

Hieronder is aangeduid, welke vraagstukken met name onderzocht dienen te worden, waarbij onderscheid
gemaakt is tussen
A. de vormgeving van de algemene structuur, B. passende structuren op deelterreinen en C. het vraagstuk
van het gemeenschappelijk buitenlands cultuurbeleid.
A. De vormgeving van de algemene structuur
— Evenals in de nota van 1962, wordt uitgegaan van
de noodzakelijkheid van een gemeenschappelijk
toporgaan voor de culturele integratie. Vastgesteld dient te worden met welke vraagstukken dit
orgaan zich heeft bezig te houden. Voorts moet
nagegaan worden, welke oplossingen voor een
gemeenschappelijk orgaan mogelijk zijn : een supranationaal orgaan, bij voorbeeld als in de E.E.G.,
een orgaan, dat geen supranationaal karakter
heeft, maar dat, zoals de huidige Gemengde Cornmissie ter uitvoering van het Nederlands-Belgisch
Cultureel Accoord, rechtstreeks van de beide regeringen afhankelijk is, ofwel een andere oplossing. De juridisch-staatkundige consequenties van
mogelijke oplossingen en de omschrijving van de
taken en bevoegdheden van het gemeenschappelijk orgaan moeten goed onderzocht worden. Hierbij dient duidelijk afgebakend te worden, welke
vraagstukken in Nederlands-Belgisch verband opgelost moeten worden en dus niet in NederlandsVlaams verband behandeld kunnen worden.
— In verband met het voorgaande moet nagegaan
worden, in hoeverre dit consequenties kan of dient
te hebben voor bestaande Benelux-organen. Is het
b.v. wenselijk, als een uitvoerend orgaan voor de
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culturele integratie opgericht zou worden, een tegenhanger op parlementair terrein in te richten ?
Kan die tegenhanger wellicht bestaan uit de Nederlandstalige leden van de huidige Beneluxraad.
— Is het nodig het huidige Nederlands-Belgische culturele accoord te vervangen door een of meer
andere overeenkomsten.
— Wat dient de relatie van bedoeld gemeenschappelijk orgaan te zijn tot organisaties, zowel op het
vlak van de overheid als op particulier vlak, die
op dit ogenblik reeds gestalte geven of in de toekomst zullen geven aan de culturele integratie (zie
ook B). Welke consequenties heeft de oprichting
van een gemeenschappelijk orgaan voor het verder functioneren van reeds bestaande lichamen. Te
denken is in dit verband b.v. aan de Algemene
Conferentie der Nederlandse Letteren, het Instituut
voor Nederlandse Lexicografie en de Stichting ter
bevordering van de Vertaling van Nederlanda letterkundig werk.
— Nagegaan dient te worden, op welke wijze projecten van culturele integratie moeten worden gefinancierd.

B. Structuren op deelterreinen
Onderzocht moet worden, welke de beste vormen
zijn, mede in juridisch opzicht, voor integratie op specifieke terreinen : b.v. volksontwikkelingswerk, grenscontacten. Hoe dient ook hier de relatie te zijn niet
alleen tussen het onder A. genoemde gemeenschappelijk orgaan voor het gehele terrein van de culturele
integratie en organisaties — op overheidsvlak of particulier — op deelterreinen, maar ook, in voorkomende gevallen, tussen organisaties op deelterreinen onderling. Dit kan o.m. van belang zijn voor subsidieringsbeleid en -techniek.
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C. Het gemeenschappelijk buitenlands cultuurbeleid
Het zou wenselijk zijn, dat als zelfstandig onderdeel
van of in nauwe samenhang met het onderzoek van
de punten A. en B., een afzonderlijke studie gewijd
zou worden aan het gemeenschappelijk buitenlands
cultuurbeleid. Een dergelijke studie zou gebaseerd
moeten zijn op een gedegen inventarisatie van alle
bestaande projecten en initiatieven.
Het spreekt vanzelf, dat het boven omschreven studieprogramma tijd vergt. Er zou in eerste instantie zeker
niet óón, panklare, oplossing moeten worden gepresenteerd. Integendeel zouden alternatieven naast elkaar moeten worden geplaatst en zouden het voor
en tegen van en de problemen in verband met bepaalde oplossingen duidelijk uiteengezet moeten worden. Aileen op deze grondslag kunnen naderhand verantwoorde politieke beslissingen getroffen worden.
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Iv. INSTELLING VAN EEN SPECIALE WERKGROEP
VOOR HET ONDER III VERMELDE ONDERZOEK
Voor het onderzoek en studie, als bedoeld onder Ill,
zou het beste een speciale werkgroep van een beperkt aantal personen kunnen worden ingesteld. Het
is zaak, dat de werkgroep zodanig wordt samengesteld dat zij voldoende gezaghebbend is, zowel in
Noord-Nederland als in Vlaanderen. Daarvan dienen
in ieder geval deel uit te maken personen, die ervaring
hebben en deskundig zijn op het terrein van de culturele integratie van Noord en Zuid, en personen die
een deugdelijk inzicht hebben in de zich aandienende
juridisch-staatkundige problemen. Het grote aantal
vraagstukken van practische en juridische aard maakt
het nodig dat de leden voor de aan de werkgroep te
verlenen opdracht ruimschoots tijd ter beschikking
willen en kunnen stellen. De secretaris van de werkgroep zou in staat moeten worden gesteld een belangrijk deel van zijn tijd voor deze arbeid vrij te maken. Ten einde haar inzicht te verbreden en te verdiepen zou de werkgroep, wat haar werkwijze betreft, voor de diverse aspecten, die ze moet behandelen, een brede kring van deskundigen op verschillende terreinen moeten horen.
Er zal nog Hader overlegd moeten worden over de
samenstelling van de werkgroep. Hierbij zal o.m. de
vraag onderzocht dienen te worden, of de werkgroep
door de beide regeringen rechtstreeks ingesteld zou
moeten worden dan wel of aan een officieuze studiegroep van particulieren een bepaald mandaat gegeven wordt. In ieder geval zou wenselijk zijn dat in de
werkgroep enkele hoofdambtenaren uit Nederland en
Vlaanderen zitting hebben of, in het geval van een
officieuze werkgroep, aithans actief aan de besprekingen deelnemen.
Het door de werkgroep op te stellen rapport zal vele
gegevens aandragen en een belangrijke grondslaq
kunnen zijn voor de gedachtenwisseling en de besluitvorming op politiek \flak inzake de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen.
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V. ENKELE DRINGENDE VRAAGSTUKKEN

Zoals reeds aangeduid mag de verdere samenwerking en integratie van Nederland en Vlaanderen, met
name waar het zeer concrete punten betreft, geen
uitstel lijden als gevolg van een diepgaande studie
en een daarop volgende politieke discussie en besluitvorming ten aanzien van de uiteindelijke structuur
van de culturele integratie. Hieronder worden een aantal dringende vraagstukken opgesomd, die thans aan
de orde zijn dan wel binnenkort aan de orde kunnen
of moeten komen. Aan regeringen en parlementen
wordt aanbevolen met de behandeling van een aantal
van deze vraagstukken spoed te betrachten. Als, zoals
voorgesteld onder IV, een werkgroep voor de bestudering van de integratiestructuren ingesteld wordt,
zou het wel wenselijk zijn voor het oprichten van
eventuele nieuwe instellingen tussentijds het oordeel
van deze werkgroep in te winnen. Evenzeer verdient
aanbeveling, dat commissies, die zich met het uitwerken van voorstellen voor bepaalde onderdelen be-.
zig houden, en de werkgroep contact met elkaar hebben.

Belangrijke vraagstukken i.v.m. de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen, voor Welke op vrij
korte termijn een oplossing gewenst is, zijn o.m. de
volgende (afgezien is van een poging een uitputtende
opsomming te geven)
— Grenscontacten
Het betreft hier niet alleen culturele vraagstukken,
maar juist op het terrein van de cultuur, de welzijnszorg en het onderwijs is het nodig alle belemmeringen, die het gevolg zijn van de staatkundige scheiding, weg te nemen. De grensprovincies en grensgemeenten hebben hierbij uiteraard een belangrijke
taak, maar het zullen toch voor een belangrijk deel
de rijksoverheden zijn, die oplossingen mogelijk moeten maken.
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Een voorbeeld van een zeer concreet probleem werd
gesignaleerd op de jongste Conferentie der Nederlandse Letteren (zie algemene resoluties XXIlle Conferentie der Nederlandse Letteren) : In Baarle-Hertog
en Baarle-Nassau voert men thans besprekingen om
ern gezamenlijke openbare bibliotheek op te richten
voor de beide gemeenten. Dit roept tal van, sours
kleine, maar vaak lastige problemen op in verband met
financiering en beheer. Het zou wenselijk zijn voor
dit ene concrete geval van daadwerkelijke integratie
van cultureel werk in twee gemeenten aan weerszijden van de grens een zo goed mogelijke oplossing
te vinden. Er zal dan tevens een precedent geschapen zijn voor oplossingen in 20 of 30 andere gevallen
van mogelijke integratie van het openbare bibliotheekwerk langs de grens.
In wat ruimer verband dient de ontwikkeling van de
BENEGO samenwerking te worden gestimuleerd.
— Het vraagstuk van de inter-Limburgse universiteit
Het zou niet te verantwoorden zijn, als niet alsnog
zeer erstige pogingen in het werk gesteld zouden
worden óón universiteit voor de beide Limburgen in
het leven te roepen. Argumenten als : „de voorbereidingen in Maastricht en Hasselt voor afzonderlijke
universitaire instellingen zijn reeds getroffen" mogen
niet doorslaggevend zijn. Het is, als de gebouwen
er staan, te laat voor een geintegreerde oplossing.
Ideeel en zakelijk is een geintegreerde opzet nodig,
zakelijk omdat op deze wijze miljoenen bespaard worden.
— Erkenning van diploma's en toekenning van effectus civilis op het terrein van het Hoger Beroeps
Onderwijs (Nederland) en het Hoger Technisch
Onderwijs (Belgie).
Op het terrein van HBO en HTO dienen nog soortgelijke maatregelen tot stand gebracht te worden als
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reeds getroffen zijn met de erkenning van de gelijkwaardigheid van diploma's van universitair en middelbaar onderwijs en met de toekenning van effectus
civilis aan universitaire diploma's uit het andere land.
Deze maatregel moet, omdat vraagstukken in verband
met de onderwijsstructuren in Belgie niet onder de
culturele autonomie vallen, uiteraard in het kader van
de Nederlands-Belgische betrekkingen getroffen worden.
— Bibliotheekwetgeving
Zowel in Nederland als in Vlaanderen is een wetgeving op het openbare bibliotheekwerk in een vergevorderd stadium. Naar het zich laat aanzien, „bijten" beide wetgevingen elkaar niet en zijn er geen
belemmeringen voor een zelfs zeer nauwe samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op het terrein
van het openbare bibliotheekwerk (b.v. in de vorm
van gemeenschappelijke objecten van centrale dienstverlening). Er dient evenwel voor gewaakt te worden,
dat tijdens de parlementaire behandeling geen in dit
opzicht belemmerende wijzigingen aangebracht worden.
— Het vraagstuk van de open universiteit

Het zou op zijn minst een bijzonder grote geldverspilling zijn, als niet een open universiteit voor het
gehele Nederlandse taalgebied tot stand zou komen.
— Buitenlands cultuurbeleid
Het onderwijs van het Nederlands in het buitenland
dient krachtig bevorderd te worden. Hiervoor moge
verwezen worden Haar de door de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (I.V.N.) bij de regeringen
kenbaar gemaakte verlangens. Voorts is het nodig,
dat een bevredigende regeling getroffen wordt voor
de vertaalpolitiek inzake Nederlandse literatuur (zie
resolutie XXIlle Conferentie der Nederlandse Letteren) en voor de promotie van de Nederlandse cultuur
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in het buitenland, onder meer d.m.v. culturele tijdschriften in vreemde talen (zie eveneens resolutie
XXIlle Conferentie der Nederlandse Letteren).
— Het vraagstuk van de spelling
Het betreft hier een belangrijk vraagstuk, dat evenwel thans voldoende aandacht van de regeringen
heeft. Wól moge nogmaals onderstreept worden, dat
de oprichting van een Akademie voor de Nederlandse Taal, vaak genoemd in verband met het spellingsvraagstuk, beschouwd moet worden in het totaal van
de toekomstige wenselijke integratiestructuur. Het
best zou men kunnen wachten met de oprichting van
een dergelijke akademie, totdat duidelijk is geworden
wat uiteindelijk de culturele integratiestructuur zal
zijn.
— De verdere ontwikkeling van de integratie op het
terrein van het volksontwikkelingswerk
Er bestaan reeds tal van initiatieven en vormen van
Nederlands-Vlaamse samenwerking op dit terrein. Onder meer zijn op dit ogenblik enkele werkgroepen
bezig met het uitwerken van concrete objecten van
integratie. Het is wenselijk, dat voor deze objecten de
benodigde middelen ter beschikking gesteld worden.
Voor een aantal concrete problemen betreffende de
culturele integratie van Nederland en Vlaanderen moge ten slotte worden verwezen Haar de resoluties van
de Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren

uit de afgelopen jaren.
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GRAFSCHRIFT VOOR DE VOERSTREEK ?

Het is stil geworden rond de Voerstreek, en het ligt
zeker niet op de weg van het Algemeen-Nederlands
Verbond op te roepen tot het hervatten van de Heilige
Oorlog. Er is al te veel operette-oorlog geweest om
dit rustig landelijk grensgebied, en veel te weinig oprechte bekommernis om zijn veelgeplaagde bevolking.
Politici die er nooit een voet hebben gezet, hebben
deze dorpen jarenlang op het schaakbord van hun
compromissen heen en weer geschoven. Telkens weer
moest de Voer dienen als pasmunt. Door sommigen
opgeblazen tot een aangelegenheid van het hoogste
belang, door anderen gekleineerd tot een ruzie van
ongeletterde boeren, was het Voerprobleem steeds
weer goed als voorwendsel voor politieke afrekeningen die niets met de zaak te waken hebben.

Grafsteen van Willem van Beek, commandeur van de
Teutoonse ridderorde, heer van Sint-Pietersvoeren

Met de grenskantoren kwam het verval

Het probleem van de Voerstreek (en eveneens van
de Geulstreek en de Oost-kantons) is het probleem
van vele grensgebieden, die door het roekeloos verleggen van politieke grenzen afgesneden worden van
hun natuurlijk achterland. Wanneer de grenzen dan
nog enkele malen heen- en weergeschoven worden
komen ze terecht in een niemandsland, waarom niemand zich nog werkelijk bekommert.
Zolang deze gebieden deel uitmaakten van de Landen
van Overmaas onderhielden ze levendige betrekkingen in alle richtingen. De Teutoonse ridders en de
kanunniken van de Voer waren elementen van betekenis in het toenmalige cultuurpatroon.
Sinds de streek doorsneden werd door twee staatsgrenzen, afgebakend door tolkantoren, begon het verval.
Zullen we een grafschrift opstellen voor de Voerstreek
en de Landen van Overmaas ? Laten we hopen dat dit
voorbarig zou zijn. Eens toch zullen we de politieke
onzeden moeten overwinnen die worden ingegeven
door partijbelang en staatsraison.
Eens toch zullen we moeten leren (in de Nederlanden
en in Europa) bevolkingsproblemen op te lossen met
de nodige eerbied voor de natuurlijke gegevens : de
eigen aard en de menselijke waardigheid van de
mensen waar het om gaat.
R.V.
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DE VOER KON ZE GEEN BARST SCHELEN

Het wekt verbazing dat zelfs voor de Vlaks bij duizenden naar het
min en die jaarlij
Zangfeest en bij tienduizenden naar de
Ikerbedevaart snorren, de aan natuurschoon zo rijke Voerstreek volkomen onbekend terrein is. Je verbaast je er telkens
weer over dat ettelijke televisiekijkende en
krantenlezende Vlamingen niet eens precces
dit veelbesproken gebied op de landkaart
weten te situeren, laat staan het bezocht
hebben.
Maar in de flamingantenkroegjes van Antwerpen en Gent wordt duchtig gezwamd
over het Waals impenalisme, dat in de
stria om de Voer een cristallisatiepunt
heeftgevonden. Daarom allicht hebben ze
het zo indrukwekkend op de muren en
bruggen van Vlaanderen gekalkt : „Vlaams
is de Voer !" (Notabene een eigentijdse
vertaling van Deutsch
„
ist die Saar !" ?).
Het moge dan waar zijn dat de Waalse
politic' nooit echt belangstelling gehad
hebben voor het lot van de kleine man in
de Voerstreek, ook in het kamp van het
„strijdende" Vlaanderen stond de belangstelling voor de mensen van de Voerstreek
op een bescheiden pitje.
Bij de Antwerpse kiezer maakt het misschien een zekere indruk als hi' in zijn
krant leest dat er weer eens een troepje
stoere striders met laarzen en koppelriemen door de Voerdorpen zijn opgestapt,
maar terwijI de brave Antwerpse man de
volgende dag zijn ochtendblad inkijkt hebben de heetgebakerde militanten van de
verdere verfransing eens te meer koren op
hun molengekregen om de Vlaamse Jan
met depet met hakenkruisen te bedenken
en de voorstanders van de aanhechting
bij Limburg met de nazi's te verwarren.
Zagen we in het Veltmanshuis te SintMartens-Voeren warempel niet een landkaart waarop de veroveringszucht van het
romaans imperialisme ten koste van het
germaans gedeelte van Europa wordt voorgesteld : zo uit de grootgermaanse brochures van „historici" die we maar liefst
willen vergeten... En men herinnert zich
dat de Vlaamse militanten die bij de bloedie incidenten van Zwartberg betrokken
geraakten oorspronkelijk op we waren
voor een zoveelste raid naar de Voer !

De ernst waarmee haast allepolitici het
Voerprobleem hebben aangepakt wordt
duidelijk voor wie weet dat in de Belische Sensat ooit zowel het behoud van
g
de streek in deprovincie Luik als de overheveling naar de provincie Limburg in een
en dezelfde zitting werd verworpen. Vlaamseparlementariers stemden tegen de aanhechting bij Limburg uit misnoegen over
het lot dat aan andere taalgebieden werd
beschoren. Na de aanhechting bij Limburg
duurde hetJaren vooraleer deze provincie
dit heet hangijzer durfde aanpakken. Je
vraagt je ook of waarom het tot 1971 moest
duren vooraleer het Ministerie van Nederlandse Cultuur met een streekhuis kon
starten : eindelijk een basis van waaruit
men kon vertrekken om de Vlaamse mensen van de streek(terug) te winnen.
Tijdens de tweede regeringspenode van de
heer Eyskens werd de Voer het chantagemiddel waarmee de staatslieden mekaar het
leven zuur maakten. Je krijgt het nare gevoel dat het recent koninklijk besluit er
zowat op neer komt dat deze lieden inmiddels andere chantagemiddelen op de
kop getikt hebben. Ondertussen staat het
in augustus 1973 op de voerweyen in
koeien van kalkietters : Dix ans, ga suffit!"

pen in de ran en van het strijdende Vlaanderen no al wat mensen rond die allergisch
zijn voor begrippen als grondbeleid en bepaald niet hoog oplopen met een maatschappij-kritische benadering van de Vlaamseproblematiek.
Krijgt de Nederlandse Cultuur in de Voerstreek echt kansen ? Er zal veelgeduld,
veel overleg, veel inzicht in het vormingswerk voor nodig zijn. Er zal met ernstig
politiek opbouwwerk moeten begonnen
worden.
In de zomer van 1973 wandel je met veel
weemoed in het hart door die enig mode
Voer. Er ens zie je in de dakpannen van
een boerenwoning duidelijk de naam
„Liege". En enkele kilometers verder praat
je met een wandelaar van het schilderachtige dorpje Aubel. En hoewel je een
beetje moeite hebt met zijn diaiekt vraag
je je met eindeloze verbazing of om godweetwelke redenen ze dat dorpje wel in
Walloniegelaten hebben.
JORIS DE DEURWAERDER

Of de buitenparlementaire Vlaamse Bewein hoog van de toren moet blazen over
g
haar inzet tengunste van dit bedreigde
stukje Vlaanderen is een andere pijnlijke
vraag. Ongetwijfeld is er een dikke map
met verklaringen en moties. Van een Voerstrategie is er nooit ernstig werk gemaakt,
ook niet in de flamingantenfondsen. De
eerste toeristische voorzieningen kwamen
er, neen, niet dank zij de Vlaamse Toeristenbond, maar op initiatief van belangstellende Nederlanders. En in het Davidsfonds hadden ze het in de jongste Jaren zo
ontzettend druk met de strijd tussen „con„
servatieven" enprogressieven"...
En zijn er bij die „progressieven" die er
cog voor hebben dat de hardnekkige stria
van de franskiljonse grootgrondbezitters erg
veel zou te maken hebben metplannen om
hungronden veil te houden voor Luikenaars die straks wel eens een tweede
woning of buitenverblijf in dit gaaf stukje
natuur zouden willen zoeken. Maar er lo-
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1. Staatsgrenzen.

7. Romaans taalgebied.

2. Provinciegrenzen.

8. De zes Voergemeenten Moelingen, 'sGravenvoeren, St.-Maartensvoeren, St.Pietersvoeren, Teuven en Remersdaal
(provincie Limburg).
Evenals in Aubel(provincie Luik) wordt
er een Germaanse volkstaalgesproken,
met Nederlands als verwante kultuurtaal.

10. Tussen de Voerstreek en de Oostkantons lit
de Geulstreek of Platdietse
g
streek met degemeenten Aubel, Homburg, Sippenaken, Gemmenich, Moresnet, Montzen, Hendrik-Kapelle, Welchenraedt, Balen, Membach. De volkstaal is er dezelfde als in de Voerstreek
en Limburg, maar het gebied is officieel
franstalig. Als kultuurtaal maakt het
Frans er snelle vorderingen ten nadele
van het Nederlands en het Duits.

6. Onbewoonde streek, aan de rand van
het Germaanse en Romaanse taalgebied ,
9. Gemeenten van de Oostkantons met
met tweetaltge plaatsnamen.
Germaanse volkstaal en Duits als verwante kultuurtaal.

Tijdens de tweede wereldoorlog waren
de Oostkantons en de Geulstreek aangehecht bij Duitsland.

3. Belgisch-Duitse Staatsgrens tot 1919.
4. Taalgrens tussen Germaanse en Romaanse dialecten.
5. Gemengd taalgebied.
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DE LANDEN VAN OVERMAAS

Voerstreek behoort historisch tot het
De
oude Hertogdom Limburg, dat reikte van
Valkenburg tot Verviers en van Maastricht
tot Aken. Dit hertogdom was in die ti'
belangrijk omdat het de handelswegen tussen Noordzee en Rijn beheerste alsook de
handelsscheepvaart op de Maas en de Rijn.
De Hertogen van Brabant zullen dan ook in
de 13e eeuw alie pogingen in het werk
stellen om dot gebied te veroveren. Jan I zal
er in 1288 ingelukken ook Hertog van Limburg te worden. Voor hem liggen vanuit
Brabant deze bezittingen „over de Maas"
en hi' zal ze dan ook dikwijIs betitelen als
„De landen van Overmaas". Brabant en
Overmaas zullen verenigd blijven tot in
1795 ; de Franse bezetters lijfden het toen
in bij Frankrijk.
De Franse overheerser verdeelde het zonder rekening te houden met de taalgrens die
er doorheen liep, noch met &nig inzicht in
zijn historische eenheid.
Het Zuiden van Overmaas werd bij het Franse Departement de I'Ourthe (de latere
provincie Luik), en het Noorden van Overmaas bij het Franse Departement de la
Meusegevoegd (de latere provincie Nederlands Limburg).
Dit alles moet men zien in de Franse
opvatting om Frankrijk zijn „natuurlijke
grenzen" te schenken •; vandaar de drang
naar de Rijn.
Na de nederlaag van Napoleon (1815 Waterlo) ging het Oosten van Overmaas
naar Pruisen over (het latere Eupen).
De Belgische staat in 1830 bestendigde
deze splitsing. Het Noorden werd Nederland en de volkstaal vond er aansluiting
bij het Nederlands •; het Oosten bleef bij
Duitsland en de volkstaal sloot aan bij
het Duits • het Zuiden echter (met de Voerstreek I) werd opgenomen in het jonge,

franstalige Belie en ingedeeld in de Waalseprovincie Luik. De volkstaal kon er —
als Germaans dialekt — een aansluiting
vinden bij het Frans en bleef tot op heden
op haar dialektpeil. De bestuurstaal, de
erechtstaal, enz... werd het volksvreemde
g
Frans ; in de kerk echter werd het NederInds
behouden. Zo werden 16 Germaanse
a
gemeenten — waaronder de 6 van de Voerstreek — opengesteld voor de verfransing.

Na 1944 wordt de toestand van 1919 hersteld. Heel Overmaas staat onder een
sterke verfransingsdruk. Niemand durft zich
nog als Duitstalige bevestigen...

*

Onder invloed van de Vlaamse Beweging
wilde men eens en voorgoed de taalgrens
vastleggen zodat men een talentelling meer
diende te houden en men Oentalige provincies zou krijgen. Hiertoe werd het
Centrum Harmel opgericht in 1948 om het
wetenschappelijk werk te leveren. Pas na
de verkiezingen van 26 maart 1961 beloofde
de B.S.P.-C.V.P. regering Lefévre de definitieve vastlegging van de taalgrens. Als
evol g hiervan „verhuizen" : 87.449 inw. en
g
20.283 ha. van Vlaanderen naar Wallonie
en 23.263 inw. en 14.977 ha. van Wallonie
naar Vlaanderen.

Taalkundig stond het oude Hertogdom
Limburg onder de Nederlandse en Duitse
taal- en kultuurinvloed. (Enkelegemeenten
in het Zuidwesten onder de Franse). De
taalgrens loot er doorheen. Deze grens is
een Europese scheidingslijn tussen de Germaanse en Romaanse talen en kulturen. Van
oudsher bestaat er een drang van het Romaansegebied naar het Noordoosten.
Daarom tref je langsheen de taalgrens
heden ten dage deze probleemgebieden aan:
Frans-Vlaanderen, Komen-Moeskroen, Edingen, Brussel, de Voer- en Geulstreek, Eupen
en Sankt-Vith, Aarlen, Luxemburg, Lotharingen, Elzas, Zwitserland, Zuid-Tirool en
Trieste.

De eerste na-oorlogse talentelling in Belie
(1947) levert daarom heel betwistbare
cijfers over de „gesproken talen" Ian sheen
de taalgrens. De uitslag is zo onwetenschappelijk dat men eerst in 1954 de publikatie durft bevestigen.

Zo verliest Vlaanderen : Komen, Moeskroen,
Edingen, Sluizen, enz... en wint in Overmaas : de 6 Voerdorpen. De Geulstreek
(Platdietse streek) en de Duitstalige Oostkantons blijven bij Wallonie.

*

Tengevolge van het Verdrag van Versailles
in 1919 ter beslechting van W.O. I werden
Ian sheen de taalgrens Eupen, Sankt-Vith
en Malmódy aan Belie, Elzas en Lotharingen aan Frankrijk (Rijngrens), en ZuidTirool aan Italie(Brennergrens-Alpen)
gegeven. Tijdens de 2e W.O. voegden de
Duitse bezetters het afgenomen grondgebied terug bij hun land, alsook 9 gemeenten
(van de 10) uit de Geulstreek (Platdietse
streek) omdat uit Belgische talentellingen
(tot de 1 e W.O.) bleek dat deze dorpen als
duitstalig konden beschouwd worden.

Ekonomisch zijn de werknemers sterk afhankelijk van de nijverheidscentra Luik,
Verviers en Vise (Wezet) ; de landbouwers
van degrootgrondbezitters. Dus : „wiens
brood men eet..." I De verbrokkeling van
de Voerdorpjes verstevigt de greep van de
verfransers op de bewoners. Er is geen
werk in eigen streek ; diploma-mensen
wijken uit — de meest-behoudsgezinden
blijven. Uit Frankrijk en Wallonie (onder
vorm van bibliotheek, scholen, toneelopvoeringen, eetmalen, gratis franstalige kranten, toelagen van de Belgisch-Franse kultuurraad) komt steun.
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POLITIEK BEDRINEN MET HAKEN EN OGEN

Bij het maken van een analyse van de politieke spanningen, die tien jaar lang de Wetstraat hebben beroerd, valt het op hoe het hele Voer-dossier feitelijk
permanent door kunstmatigheid is beheerst. Die kunstmatigheid is reeds tot uiting gekomen, wanneer de
achteraf zo sterk aangevochten bepalingen uit de taalwet van november 1962 werden uitgewerkt.
In de kamerkommissie van binnenlandse zaken is er
eigenlijk over de Voer-gemeenten zeer weinig sprake
geweest. Voor de Walen en franstaligen kwam het er
manifest op aan, de nagenoeg 70 duizend inwoners
van de bij West-Vlaanderen horende gebieden van
Moeskroen en Komen naar Wallonie over te hevelen.
De toenmalige minister Gilson had schoon beweren,
dat het weinig zin had een enclave van franstalige gemeenten, zoals het Komense, naar een andere provincie te verhuizen, het door Gilson zelf gehuldigde principe van het tot standbrengen van homogeen-eentalige provincies werd hem als tegenargument toegeworpen. Wanneer de minister dan deed gelden, dat men
dan logisch moest zijn, en ook de nederlandstalige
enclave van de Voerstreek uit de provincie Luik moest
lichten en aanhechten aan de provincie Limburg, werd
dit met ruime meerderheid in kommissie aangenomen,
en zelfs door Waalse volksvertegenwoordigers als
de meest wenselijke oplossing gesteund. Op dit ogenblik werd door niemand het nederlandstalige karakter
van de gemeenten rond de Voer in twijfel getrokken.
Daar zou eerst aan getornd worden in de ultieme kamerdebatten, en vooral wanneer de senatoren zich met

Heuvelland in de Voer.

Limbuphoto

het geval gingen bezighouden in de lente van 1962.
Maar minister Gilson kon daartegen aanvoeren, dat
een van de Voer-burgemeesters zelf nog opdracht had
moeten geven, de notulen van de gemeenteraadszittingen in het nederlands te stellen ... omdat er anders
leden van de gemeenteraad zouden zijn, die het niet
zouden begrijpen ! Bovendien had reeds in 1957 de
Waalse minister van Openbaar Onderwijs, Collard,
om praktische taalredenen moeten beslissen, de scholen van de zes Voergemeenten, die tot dan toe onder
het schoolkanton Aubel hadden geressorteerd, bij
het kanton Tongeren te voegen.
Het kunstmatige van de hele herrie is ook duidelijk
geworden in de sentimentele uitbuiting van beslissingen van de taalwet, die alleen administratief enige betekenis hadden, en uiteraard op het persoonlijke (even van de bevolking geen weerslag hadden. Kijk zelf
maar eens even na, wat het voor uw persoonlijk ley en betekent, of ge nu tot het arrondissement zus of
zo behoort (velen weten het nog zelfs niet). Temeer
waar het stelsel van de faciliteiten, zo voor het louter-administratieve als voor het onderwijs, in alle erkende gemeenten met gemengde bevolking — en
daartoe behoorden uitdrukkelijk de zes Voer-gemeenten — alle bezwaren, die door de partikulier tegen de
taalregeling op overheidsniveau kunnen worden aangevoerd, opvangt.
We zouden de kunstmatigheid in de tien jaar Voeraffaire in detail kunnen ontleden, gaande van het spektakulair ontslag van minister Merlot, na de goedkeurig
van de wet, tot de val van de regering Eyskens in
1972, over de liberate voorstellen van 1965 om de
transmutatieklassen terug in het !even te roepen, de
fameuze inlassing in de grondwet van een speciaal
buiten-provinciaal statuut, en het door de Raad van
State tot en met afgetakelde ontwerp van minister
Dehousse, om dit aparte statuut op de Voerstreek te
gaan toepassen. Het was allemaal, als ge de dingen
achteraf rustig terug analyseert, typische politiek met
haken en ogen. En ge houdt uw hart vast als ge bedenkt, wat de latere generaties over dat politieke bedrijf in ons lieve vaderlandje gaan moeten denken.

DE TOVERFORMULE VAN LEBURTON
Het meest typische voorbeeld van politiek geklungel
is evenwel de „oplossing" die de regering Leburton
aan het Voerprobleem heeft qegeven. Men weet hoe
de vork aan de steel zit : het in uitvoering van de
schoolpaktwet van 1959 uitgevaardigde besluit van
14 maart 1960 ter garantie van de vrije keuze, waar184

naar in de taalwetten uitdrukkelijk was verwezen om
ook het onderwijs in een andere taal in de faciliteitsgemeenten te organiseren, werd veranderd.
Om de juiste draagwijdte van die klungelarij duidelijk
te stellen, is het noodzakelijk de dingen legistiek van
nabij te ontleden.
De schoolpaktwet van 29 mei 1959 bepaalt, in artikel 4
„Het recht van de ouders om de aard van opvoeding
voor hun kinderen te kiezen, sluit de mogelijkheid in,
over een school naar hun keuze op een redelijke
afstand te beschikken.
Onverminderd het recht hem toegekend door artikel 3,
eerste lid, is de Staat verplicht, teneinde de vrije keuze van de ouders te eerbiedigen
1° op verzoek van ouders die niet-konfessioneel onderwijs wensen en op een redelijke afstand geen
school vinden, waarvan tenminste twee derden van
het personeel houder is van een diploma van het
niet-konfessioneel onderwijs, hetzij een Rijksschool of
afdeling van een Rijksschool te openen, hetzij de kosten van het vervoer naar zulke school of afdeling op
zich te nemen, hetzij een bestaande niet-konfessionele vrije school in de subsidieregeling op te nemen ;
2° op verzoek van ouders die konfessioneel onderwijs wensen en op een redelijke afstand geen school
vinden, waarvan ten minste twee derden van het personeel houder is van een diploma van het konfessioneel onderwijs, een bestaande konfessionele vrije
school in de subsidieregeling op te nemen.
De Koning bepaalt hoeveel ouders er nodig zijn, opdat de Staat de in dit artikel bepaalde verplichting op
zich dient te nemen. Hij bepaalt eveneens wat onder
redelijke afstand moet worden verstaan".

art. 2 „Voor de toepassing van artikel 4 van de wet
van 29 mei 1959, dient onder „ouders" verstaan, het
gezinshoofd, de voogd of degene aan Wiens hoede het
kind is toevertrouwd. Bovendien kunnen slechts in
aanmerking worden genomen, enerzijds de ouders die
een kind hebben laten inschrijven of zich er schriftelijk toe verbinden het te laten inschrijven als regelmatige leerling in een vrije konfessionele school van
hun keuze, anderzijds de ouders die er zich schriftelijk toe verbinden een kind in een rijksschool te laten inschrijven.
Het bij dit artikel bedoelde verzoekschrift moet ingediend zijn voor 1 december, die voorafgaat aan
het schooljaar waarop het betrekking heeft".
Uit deze teksten blijkt, dat er steeds een verzoek moet
uitgaan van de betrokken ouders, en dat de wetgever
wel degelijk voor ogen heeft gehad dat een minimumaantal ouders met name moet worden bepaald. Dit
laatste blijkt overigens ontegensprekelijk uit het verslag van de heren Lefévre, Collard en Destenay namens de kamerkommissie voor openbaar onderwijs,
bij de schoolpaktwet. Daarin lezen wij inderdaad dat
de vraag werd gesteld of de verwijzing naar een aantal ouders niet beter zou worden vervangen door een
verwijzing naar het aantal kinderen van die ouders.
In het verslag lezen wij : „De minister bevestigt dat
men kan overwegen in het uitvoeringsbesluit het „vereiste aantal ouders" vast te stellen, rekening houdend
met „een redelijk minimum-aantal kinderen".

Pastoru in St -Maartens-Voeren, van waaruit kanunniken-priesters de Voerstreek, Nederlands Zuid-Limburg en het Platdiets taalgebied bedienden, thans
overgenomen door het ministerie voor Nederlandse Cultuur
Limbuphoto

Het koninklijk besluit van 14 maart 1960 bepaalt inderdaad, in zijn artikel 3 dat er, voor het bewaarschoolonderwijs en voor het lager onderwijs, 16 ouders vereist zijn, en dat de „redelijke afstand" op 4
km is bepaald. Wij achten het nochtans belangrijk
ook te verwijzen naar de eerste twee artikelen van dit
koninklijk besluit.
art. 1 „De vrije keuze van de ouders, zoals bepaald in
artikel 4 van de wet van 29 mei 1959, is toepasselijk
op het onderwijs met volledig leerplan. Bovendien is
zij toepasselijk per taalstelsel
in de tweetalige gemeenten, wat de inrichtingen voor
bewaarschoolonderwijs, lager onderwijs en middelbaar onderwijs betreft ;
in de provincie Brabant, wat de inrichtingen voor normaalonderwijs betreft".
185

Zo komen wij dan aan het fameuze koninklijk besluit
van 10 mei 1973, waarmee de regering Leburton in
het besluit van '1960 een artikel ibis inlast, gesteld
als volgt

stand worden, als de uitzonderingsscholen in het Frans
subsidies krijgen zodra er slechts een enkele leerling is en er meer vereist wordt voor de subsidiering
van de gewone door de wet voorgeschreven gemeentescholen...

„Ingeval er noodzaak bestaat kunnen, in afwijking van
artikel 3, ten opzichte van ieder van de taalgrensgemeenten Moelingen, Remersdaal, 's Gravenvoeren,
Sint-Maartens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Teuven,
Komen, Houtem, Neerwaasten, Waasten, Ploegsteert,
Moeskroen, Lowingen, Herseeuw en Dottenijs, en wat
het bewaarschoolonderwijs en wat het lager onderwijs
betreft, het vereiste aantal ouders en de vereiste afstand worden bepaald bij koninklijk besluit op advies
van onze in Raad vergaderde ministers".

Wij zegden reeds, dat er iets mis loopt met de verzoekschriften, die door de wet en het besluit van 1960
zijn voorgeschreven. Het nieuwe besluit van 10 mei
1973 heeft op dat stuk geen enkele wijziging aangebracht aan de bestaande voorwaarden, want dit verzoekschrift figureert in artikel 2 van het besluit van
1960, en de regeling-Leburton heeft alleen afwijkingen ingevoerd op artikel 3.

Al werden er in Teuven per 1 september '73 een franstalige kleuterklas, en te Moelingen, 's Gravenvoeren
en Sint-Maartens-Voeren kleuter- en lagere klassen opgericht, de desbetreffende in ministerraad overlegde uitvoeringsbesluiten bij het besluit van 10 mei
werden eerst op 19 oktober 1973 uitgevaardigd, zij
het met terugwerkende kracht tot 1 september 1973.
Die besluiten van 19 oktober beantwoorden niet aan
de geest van de wetgever. Enerzijds is er geen sprake
van een welbepaald aantal ouders, anderzijds is er
ook geen sprake van het vOOr 1 december aan het
schooljaar voorafgaande verzoekschrift, uitgaande van
die ouders.

Vermits het door de ouders ingediende verzoekschrift
een „conditio sine qua non" is voor het oprichten van
vrije-keuze-scholen, moet het uitvoeringsbesluit over
de oprichting van een dergelijke uitzonderingsschool
daarnaar in zijn motivering verwijzen. Welnu, dat is
niet het geval in geen enkel van de besluiten van 19
oktober 1973, waar alleen in de konsideransen overwogen wordt „dat er noodzaak bestaat voor het
schooljaar 1973-74 of te wijken van...". Die verzoekschriften bestaan er dos blijkbaar niet, en moesten
nochtans — om de oprichting van franstalige klassen in september 1973 mogelijk te maken — zijn ingediend vOOr 1 december 1972. Alle subsidiering van
de franstalige klassen in de Voerstreek is bijgevolg
onwettelijk en kan voor de raad van state worden aangevochten

Wat het aantal ouders betreft, bepalen die besluiten
„aantal ouders : gelijk aan het aantal ouders, die onderwijs in een andere landstaal vragen, onder de voorwaarden bepaald in artikel 6, 1 ste lid van de wet van
30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs".
Die verwijzing naar de taalwet in het onderwijs heeft
betrekking op de eis, dat de voertaal in het gezin wel
degelijk de taal moet zijn, waarin de kinderen onderwijs volgen, en bovendien dat die gezinnen woonachtig moeten zijn in de betrokken gemeente. Over de
hierrond te voeren taalinspektie, die door de taalwet
is opgelegd, geven de besluiten van 19 oktober geen
uitsluitsel.
Aan de hand van deze bepalingen volstaat het dat
een enkele vader of moeder een school eist in het
Frans, om een zodanige school van staatswege op te
richten of te subsidieren. De vraag die hierbij oprijst
is : wat gebeurt er met de nederlandstalige scholen ?
Vergeten wij niet, dat de demografische achteruitgang zich ook doet gevoelen in de Voerstreek, en dat
bijv. van 1971-72 tot 1973-74 het aantal schoolplichtige
kinderen in de zes Voergemeenten is teruggevallen
van 712 tot 673. Het zou toch een ondenkbare toe186

Om het geklungel nog wat sterker in de verf te zetten kunnen we, tenslotte, nog een laatste ernstig bezwaar naar voren brengen. Toen de taalwetten op
het onderwijs werden behandeld in de kamer, werd
er uitdrukkelijk verwezen naar de regeling van de vrije
keuze in toepassing van het schoolpakt, om de mogelijke oprichting van anderstalige scholen in faciliteitsgemeenten mogelijk te maken. Tijdens de voorbereidende werken in de kommissie werden overigens de
in het besluit van 1960 vastgestelde getallen : 16 ouders en 4 km afstand — uitdrukkelijk geciteerd, en
het is op basis van die getallen dat de wetgever de
verwijzing naar die regeling heeft opgenomen. Door
die gegevens nu juist voor faciliteitsgemeenten bij
koninklijk besluit te wijzigen — en hoe dan nog, we
hebben het juist gezien — heeft de uitvoerende macht
een beslissing van de wetgevende macht ongedaan
gemaakt.
En dat kan hoegenaamd niet meer door de beugel.
LOUIS VAN NULAND

DE REGERING VERFRANST DE VOERSTREEK

Op 24 mei jl. verscheen in het Staatsblad
het Koninklijk Besluit van 10 mei betreffende een verruiming van de faciliteiten in
de Voerstreek op onderwijsgebied. Aldus
werd bij de z.g. schoolpaktwet van 29 mei
d waardoor
1959 een artikel 3bisgevoeg,
het mogelijk wordt in de Voerstreek scholen op to richten om z.g. ideologische reg
denen (m.a.w. omdat men Frans-ezind
is )
zonder naleving van de voorgeschreven afstand van 4 km. en van het aantal van
16 ouders.

NAAR DE WAARHEID WENST MEN NIET
TE LUISTEREN.
De zes Voergemeenten vormen een haast
homogeen Nederlandstalig gebied. Alle
dialectologen (Walen en Vlamingen) hebben dat aangetoond. Waalse politici hebben
nog niet Lang geleden getuigenissen in die
zin afgelegd. De juiste talentelling luidt :
96 % Nederlandstaligen, 4 % Franstaligen.
Lang voor de Voergemeenten werden overgeheveld naar Limburg, waren zij administratief op vele gebieden van Limburg
afhankelijk, omdat Luik met al dat Nederlandsgeen we wist. Slechts een kleine
minderheid stelt zijn belastingsverklaring
in het Frans op.
Onder het Luikse bestuur (van 1830 tot
1963) waren er in de Voerstreekgeen
Franse scholen. De reden ? Waalse kinderen en Waalsegezinnen waren er haast
niet.
De over rote meerderheid van de „Retour
a Liege"-aanhangers zijn Nederlandstalige
Luiksgezinden, niet het minst de zes
franskiljonse Voerburgemeesters en haast
alle leden van de fameuze „Association"
waarover we het dadelijk hebben.

DE OVERHEVELING NAAR LIMBURG
WAS GEEN REDDING
Die overheveling baarde Franse scholen.
Degeleden vernedering werd door de
sterke kern Voerfranskiljons, opgehitst door
Luiker wallinganten, beantwoord door wraakplannen. Heel wat Walen werden verplicht
er hungezag, vernuft, invloed, geld en aktie
achter teplaatsen.
Depas geboren Waalse Volksbeweging
had een middel nodig om een Waals nationaalgevoel op to wekken. Dat middel werd
de Voer, z..g
slachtoffer van het Vlaamse
imperialisme. Het eerste doelwit : verfran-

sing van het onderwijs. Teen
wet en recht
g
in kwamen de eerste Franse scholen.
Vlaanderen speelde Lamme Goedzak.
Eon' Nederlandstalig gebied, zonder Franse
scholen onder Waals bestuur, kreeg deze
scholen nu wel onder Vlaams, onder Limburgs bestuur.
De toestand van het kleuteronderwijs in de
Voerstreek wordt samengevat in tabel 1
Verklaring van deze tabel :
(1) De cijfers, die we hier citeren, werden
op 1 december 1971 vastgesteld door de
heer Peeters, adjunkt-arrondissementskommissaris van de Voerstreek, en door
ons aangepast in februari 1973
(2) Association Rógionale pour la defense
des Libertes des Fourons, m a w de Voerfranskiljons, geldelijk gesteund door het
Luiks kapitalisme, verenigd in „Grand
Liege", door het F.D.F., Waalse gemeentebesturen en organisaties. Men fluistert :
zelfs door de „Amities Frangaises".
(3) St.-Pieters-Voeren (286 inw.) heeftgeen
kleuteronderwijs. De kleuters gaan naar
St.-Martens-Voeren, 's-Gravenvoeren en
zelfs naar Aubel(op 6 km afstand).
(4) Alleen Remersdaal bezitgemeentelijk
Frans onderwijs, omdat daar heel de gemeenteschool in 1963 verfranst werd
De toestand van het lager onderwijs in de
Voerstreek wordt samengevat in tabel 2
Verklaring van deze tabel :
N.B : De kinderen van het lager onderwijs,
slachtoffer van taalhetze en taalstrijd, zijn
in ware diaspora verzeild. Zij die Franstali g onderwijs volgen, doen dat meestal
buiten de Voerstreek. De meeste kinderen
uit Limburgsgezinde gezinnen, wonend in
de drie „Voeren", lopen school in de vrije
school van 's-Gravenvoeren.

HELLEND VLAK NAAR DE VERFRANSING
■■■•■■...i.1-

Dank zij het recente K.B. zal de Belgische
Staat toelagen schenken aan „verfransende
scholen". De kinderen, die in de Voerstreek
deze scholen bezoeken (102 kleuters en
102 L.0.-leerlingen) zijn haast alien kinderen uit Nederlandstalige gezinnen. De
naam „verfransende scholen" is dus korrekter dan „Franse scholen". Bij de 284
kinderen, die buiten de Voerstreek school

lopen in Waalse instellingen, client eveneens de verhouding 4 aalse
% W kinderen
en 96 % kinderen van Waalsgezinde ouders
vastgesteld to worden.
Dat de verfransende scholen in het verleden
voor de Voerfranskiljons een zware dobber
waren, blijft niet to ontkennen. Het kostte
hen miljoenen. De Regering gaat het nu
die „verfransende scholen"gemakkelijker
maken. Metgeld van ieder belastingsbetalergaat men de Voer-verfransers helpen. Zo verstevigt de Regering de „ijzeren
muur", die in ieder Voerdorp ontstaan is.
De Vlaamsgezinden van de Voerstreek beweren dat het leerlingen-aantal van de
„verfransende scholen" nooit zal stijgen.
Het is to ho en. Zeker is dat de FransgezInde gezinnen een blok vormen tegenover de Vlaamsgezinde familiekernen,
waarmee ze iedere om an (zelfs in de
kerk) vermijden. Men zegt : „Beide groepen bluven op hun standpunt, blijven trouw
aan hun scholen en overlopers bestaan er
bij ons niet".
Deze in tweeengehakte Voerdorpen (en
dat nu al 10jaar) kunnen we onmogelijk
„gezonde dorpsgemeenschappen" noemen.
Werken met verenigde krachten, met wederzijds begrip, in vrede en rust, bestaat niet
meer in de Voerstreek. En diegeest wit
de Regering nu door het K.B. voedsel geven.
NaJaren strijd komt de franskiljonse
politieke macht in de Voerstreek sterker en sterker to voorschijn. De VoerVlaamsgezinden wizen met rechtmatige
fierheid op een heropbloeiend Vlaams
verenigingsleven, op de weldoende invloed van de Provincials Middelbare
School en van het Rijkscultureel centrum
van St-Martens-Voeren. Maar die bloei en
die invloed beoerkt zich tot de Vlaamsgezindegezinnen, nog steeds sinds 1963 een
grote minderheid. Ook al ontvangt die minderheid steun van het Limburgse Provinciebestuur, van het Ministerie van Nederlandse Cultuur en zo meer, eenplaatselijke
politieke macht bezit ze niet.
Taalstrijd is machtsstrijd. Wie de macht in
handen heeft, kan de taalontwikkeling van
eengebied minstens stork beinvloeden.
Alle schepencolleges van de Voerstreek bestaan uitsluitend uit „Retour a Liege" mensen. 28gemeenteraadsleden zijn Luiks-,
slechts 10 Limburgsgezind.
We kunnen de waarde van de laatstegemeenteraadsverkiezings-uitslagen betwisten.
Maar de koude cijfers spreken luid : 1601
kiezers voor „Retour a Liege" en slechts
991 voor de tegenpartijen.
1R7

Die macht van de „Retour a Liége"-aanhangers wordt versterkt door het nieuwe Koninklijk Besluit. Na de volledige verfransing van de Remerdaalse gemeenteschool
in 1963, na de verovering van alle Voer-gemeentehuizen in 1964, na een duivelse stria
voor verfransendeprivê-scholen, bekomen
ze nu „officieel-erkende verfransende scholen".

BEGIN VAN HET EINDE ?
Als onzegezagsdragers nog langer weigeren de „Voer-waarheid" in to zien, als
de faciliteiten en de verfransende scholen
blijven bestaan, als Limburg braaf blijft en
Vlaanderen machteloos, dan zal de Voerstreek binnen een tientaljaren voor ons
Nederlandse taalgebied verloren zijn. Het

Limburgs zal men er blijven spreken, zoals
dat in Aubel en het Montzenergebied nog
steedsgesproken wordt. Een geval-Voerstreek zal niet meer bestaan, wel een geval „Limburgssprekende Walen van Overmaas", die eens tot het Nederlandse taalg
ebied hebben behoord.
J. GOUVERNEUR,
voorzitter van de Bond
der Vlamingen van Oast-Belie

Kleuteronderwijs in de Voerstreek (tabel 1)

Frans

Gemeente

Nederlands

Inrichter

Aantal
leerl.

Inrichter

Aantal
leerl.

17
25
23

Parochiale Werken
Zusters Ursulinen
Gemeente

28
46
22

17
20

Gemeente

A.D.L.F. (2)
id.
id.
(3)
A.D.L.F.
Gemeente (4)

Moelingen
's-Gravenvoeren
St.-Martens-Voeren
St.-Pieters-Voeren
Teuven
Remersdaal

7

102

Totalen

103

1

Lager Onderwijs in de Voerstreek (tabel 2)

Gemeente

Aantal
schoolplichtige
kinderen

Zijn ingeschreven in een
school in de Voerstreek

Frans

Moelingen
's-Gravenvoeren
St.-Martens-Voeren
St.-Pieters-Voeren
Teuven
Remersdaal

1 Totalen

188

136
166
171
50
90
92

705

—
3
38
7
3
51

102

Nederlands

Zijn ingeschreven in een
school buiten de Voerstreek
(N.B.)

Frans

Nederlands

50
73
94
29
33
3

84
83
20
12
47
38

2
7
19
2
7
—

282

37

284

VISSER-NEERLANDIAPROZEN

HOORSPEL

Het Algemeen Nederlands Verbond stelt, als uitvoerder van het testament
van mr. H.L.A. Visser, in 1974 een bedrag beschikbaar voor in de Nederlandse taal geschreven oorspronkelijke hoorspelen (geen vertalingen of
bewerkingen van romans, novellen, toneelstukken of televisiespelen).
Het spel moet een tijdsduur hebben van 45 a 60 minuten.
Het toe te kennen bedrag voor een spel varieert tussen f 1000,- en f 5000,-.
De jury bestaat uit de heren mr. H.A. Keuls - Amsterdam, voorzitter, Wim
Hazeu - Hilversum, Louis Lutz - Hilversum, Ivo Michiels - Zonnegem (Big.),
en Andries Poppe - Brussel.
Deze jury werkt samen met het „Centrum voor Nederlandse Dramaturgie",
Marius Bauerstraat 30, Amsterdam.
Getypte spelen onder schuilnaam of motto dienen zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk voor 1 juli 1974, in drievoud gezonden te worden Haar het
secretariaat van het Algemeen Nederlands Verbond, Surinamestraat 28,
Den Haag. Een persoon mag slechts 66n spel inzenden. Het spel mag al
niet eerder zijn ingezonden voor een Visser-Neerlandiaprijsvraag.
Bij de inzending van het spel een gesloten envelop voegen, waarop vermeld de schuilnaam of het motto en de titel van het spel ; in deze envelop
een brief met vermelding van de titel van het spel, van de naam en het
adres van de schrijver.
Om voor een prijs in aanmerking te kunnen komen mag het hoorspel niet
zijn uitgezonden of in druk verschenen voor 1 december 1974.
Het juryrapport en de op grond daarvan door het hoofdbestuur van het
Algemeen Nederlands Verbond toegekende prijzen zullen openbaar gemaakt worden voor 1 december 1974. De uitreiking van de prijzen zal plaats
hebben in het voorjaar van 1975.
De ingezonden spelen worden na 1 december 1974 aan de schrijvers teruggezonden.
Het bovengenoemde centrum zal na de uitslag de omroepverenigingen in
Nederland en Belgie opmerkzaam maken op de bekroonde spelen en zich
inspannen uitzending van de bekroonde spelen en ook van spelen die de
jury niet bekroont, maar verdienstelijk acht, te bevorderen.
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VISSER-NEERLANDIAPROZEN

TONEELSPEL

Het Algemeen Nederlands Verbond stelt, als uitvoerder van het testament
van mr. H.L.A. Visser, in 1974 een bedrag beschikbaar voor in de Nederlandse taal geschreven oorspronkelijke toneelspelen (geen vertalingen of
bewerkingen van romans, novellen, hoorspelen of televisiespelen ; geen
tekst voor opera of operette).
De tijdsduur mag voor een avondvullend stuk niet minder bedragen dan
twee uur en voor een eenakter drie kwartier.
Het toe te kennen bedrag voor een stuk varieert tussen f 1000,- en f 5000,-;
voor een eenakter f 1000,-.
De jury bestaat uit de heren mr. H.A. Keuls - Amsterdam, voorzitter, Carel
Alphenaar - Amsterdam, Rob Scholten - Den Haag, Alfons van Impe - Vilvoorde (Blg.) en Roland van Opbroecke - Brussel.
Deze jury werkt samen met het „Centrum voor Nederlandse Dramaturgie",
Marius Bauerstraat 30, Amsterdam.
Getypte spelen onder schuilnaam of motto dienen zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk voor 1 juli 1974, in drievoud gezonden te worden Haar het
secretariaat van het Algemeen Nederlands Verbond, Surinamestraat 28,
Den Haag. Edn persoon mag slechts den spel inzenden. Het spel mag al
niet eerder zijn ingezonden voor een Visser-Neerlandiaprijsvraag.
Bij de inzending van het spel een gesloten envelop voegen, waarop vermeld de schuilnaam of het motto en de titel van het spel ; in deze envelop
een brief met vermelding van de titel van het spel, van de naam en het
adres van de schrijver.
Om voor een prijs in aanmerking te kunnen komen mag het toneelspel niet
zijn gespeeld of in druk verschenen voor 1 december 1974.
Het juryrapport en de op grond daarvan door het hoofdbestuur van het
Algemeen Nederlands Verbond toegekende prijzen zullen openbaar gemaakt worden voor 1 december 1974. De uitreiking van de prijzen zal plaats
hebben in het voorjaar van 1975.
De ingezonden spelen worden na 1 december 1974 aan de schrijvers teruggezonden.
Het bovengenoemde centrum zal na de uitslag de grote toneelgezelschappen in Nederland en Belgie opmerkzaam maken op de bekroonde spelen en
zich inspannen opvoering van de bekroonde stukken en ook van stukken
die de jury niet bekroont, maar verdienstelijk acht, te bevorderen.
Het bestuur van het
Alg. Nederlands Verbond

